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(dále jen „podmínky“, „obchodní podmínky“ nebo „VSOP“) 
 

Ze dne: 18.6.2012 
Platné od: 20.6.2012 

�. 2012-5 
 

odd. 1  Definice n�kterých pojm�   
1. „Nabídka zhotovitele“ znamená nabídku zhotovitele, u�in�nou objednateli na provedení díla v souladu se zadáním (poptávkou) objednatele. 
2. "Investor" je právnická nebo fyzická osoba, pro kterou objednatel zhotovuje dílo a která se dále angažuje v souvislosti s organizací a �ízením p�edm�tu 
smlouvy. 
3. „Objednatel“ je spole�nost Outulný, a.s. 
4. „Smlouva o dílo“ nebo „SoD“ je smlouvou uzav�enou mezi objednatelem a zhotovitelem.  
5. "Architekt" zahrnuje architekty, projektanty a konzultanty, které objednatel nebo investor angažuje v souvislosti s p�edm�tem smlouvy.  
6. "Technický dozor investora" („TDI“) je osoba pov��ená investorem kontrolou dodržování kvalitativních a kvantitativních ukazatel� v souvislosti 
s p�edm�tem díla. 
7. "Autorský dozor" zahrnuje architekty, projektanty a konzultanty, které objednatel nebo investor angažuje v souvislosti s p�edm�tem této smlouvy.  
8. „Projektová dokumentace“ je dokumentace zhotovená ve form� a s obsahem dle stavebního zákona a podzákonných právních p�edpis�, tvo�ená 
veškerými výkresy a schématy v papírové i digitální form�, objednatelem písemn� schválená, podle které se dílo provádí.  
9. „Staveništ�“ nebo „stavba“ znamená pracovišt� nebo prostor nebo jeho �ást, kterou p�edá objednatel zhotoviteli a která je ur�ená objednatelem pro 
provád�ní díla nebo alespo� jeho �ásti zhotovitelem.  
10. „Stavební p�ipraveností“ se rozumí p�edání staveništ� ve stavu umož�ujícím zahájení prací a provád�ní prací; stavební p�ipraveností se rozumí i 
p�ípad, kdy je staveništ� nebo pracovišt� alespo� z�ásti p�ipravené pro provád�ní díla.  
11. „Jednotková cena“ cena za jednotku práce bez DPH, která bude použita na kalkulaci dodatk� a odpo�t� ze smluvní ceny. 
12. „Smluvní cena“ znamená pevnou �ástku, uvedenou ve smlouv� o dílo, jež je splatná zhotoviteli v p�ípad� �ádného zhotovení celého díla a odstran�ní 
veškerých vad a nedod�lk� v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo a t�mito VSOP. 
13. „Skonto“ p�edstavuje slevu z ceny díla, vázanou na spln�ní sjednaných podmínek.  
14. „Pozastávka“ znamená souhrnnou �ástku, pozastavenou objednatelem k zajišt�ní odstra�ování vad a jiných nárok� z faktur - da�ových doklad� 
vystavených zhotovitelem. 
15. „Provedení díla“ je �ádné ukon�ení díla a jeho protokolární p�edání objednateli v dohodnutém míst�.  
16. „Vadou“ díla se rozumí odchylka v kvalit�, rozsahu nebo parametrech díla smluvn� dohodnutých. Vadou není odchylka od projektu, která nem�ní p�ijaté 
�ešení, jestliže byla dohodnuta alespo� formou zápisu ve stavebním deníku, odsouhlasená objednatelem a potvrzená TDI. Vadou je rovn�ž nefunk�nost 
díla nebo jeho nezp�sobilost k provozu �i užívání z d�vodu nedosažení vlastností, které jsou dle p�íslušných p�edpis� podmínkou zp�sobilosti díla 
k provozu �i užívání.  
17. „Nedod�lkem“ se rozumí nedokon�ená práce nebo dodávka oproti smluvnímu vymezení díla.  
 
odd. 2 Zastoupení smluvních stran 
1. Zhotovitel a objednatel jmenovali své zástupce, kte�í jsou jednotliv� a v plném rozsahu zmocn�ni k tomu, aby za n� �inili úkony v souvislosti s pln�ním 
díla.   
2. Ukon�ení zmocn�ní, pop�. nové jmenování zástupc� podle odst. 1 musí být písemn� sd�leno druhé smluvní stran� a je v��i ní ú�inné až po doru�ení 
písemného prohlášení o tom druhé smluvní stran�. 
3. P�iznává-li se v t�chto VSOP ur�ité právo nebo povinnost hlavnímu stavbyvedoucímu smluvní strany, je oprávn�n toto právo vykonat nebo povinnost 
splnit rovn�ž statutární orgán této smluvní strany.  
 
odd. 3  Doru�ování, povinnost oznámení zm�ny údaj�  
1. Pokud si smluvní strany neoznámí písemn� jinou poštovní nebo e-mailovou adresu, bude veškerý písemný styk sm��ován na adresy uvedené jako 
doru�ovací ve smlouv�. Smluvní strany se zavazují oznámit si neprodlen� zm�nu doru�ovací adresy. Poruší-li tuto povinnost, platí písemnosti za �ádn� 
odeslané, byly-li odeslány na adresu uvedenou ve smlouv�.  
2. Vrátí-li se zásilka zaslaná na správnou adresu jako nedoru�itelná z d�vod� na stran� adresáta, považuje se za doru�enou dnem, kdy doru�ující orgán 
u�inil první pokus o doru�ení.  
3. Ob� strany se zavazují, že p�i zm�n� zápisu do obchodního rejst�íku v obchodním jménu, sídle, statutárních orgánech a jiných skute�nostech, které 
mohou mít vliv na uzavíraný smluvní vztah, oznámí tuto zm�nu do sedmi dn� po nabytí její platnosti druhé stran�. Strana porušivší tuto povinnost je 
povinna zaplatit druhé smluvní stran� smluvní pokutu ve výši 10.000,- K�. 
 
odd. 4 Hlavní stavbyvedoucí 
Hlavní stavbyvedoucí je oprávn�n �init veškeré úkony v rámci pln�ní uzav�ené smlouvy s výjimkou p�evzetí díla, zejména: 
•�init zápisy ve stavebním deníku  
•sjednávat se stavbyvedoucím druhé strany pro ob� smluvní strany závazné díl�í termíny vyvolané pot�ebami stavby a nezbytné pro �ádnou realizaci díla. 
•hl. stavbyvedoucí objednatele je oprávn�n odsouhlasovat se zhotovitelem ve stavebním deníku drobné zm�ny �i díl�í dopl�ky oproti projektu stavby 
•hl. stavbyvedoucí objednatele je oprávn�n p�erušit práce zhotovitele p�i hrubém porušování ustanovení smlouvy o dílo v�. t�chto podmínek 
 
odd. 5  Nové práce, zm�ny a dopl�ky a jejich ocen�ní 
1. Za nové práce (vícepráce) se považují takové práce a dodávky, které nejsou sou�ástí díla dle uzav�ené smlouvy o dílo, které však s dílem souvisí.  
2. Za mén�práce se považují práce a dodávky ve smluvním vymezení díla obsažené, avšak neuskute�n�né nebo práce sice uskute�n�né, avšak v menším 
rozsahu než se p�edpokládalo nebo v nižší kvalit�. 
3. Veškeré zm�ny obsahu �i rozsahu smluveného p�edm�tu pln�ní, p�íp. nové práce budou p�edem s objednatelem projednány a mohou být realizovány 
pouze se souhlasem objednatele a zhotovitele ve form� dodatku ke smlouv� o dílo. Na stran� objednatele musí být takový dodatek podepsán p�edsedou 
nebo místop�edsedou p�edstavenstva. Zhotovitel nemá nárok na úhradu prací a dodávek, které provedl bez takového p�edchozího souhlasu, platí, že 
takové práce a dodávky se považují za dar objednateli. To neplatí pro nepodstatné zm�ny, které budou �ešeny pouze dohodou obsaženou ve stavebním 
deníku a nepovažují se za zm�ny zakládající nárok na zm�nu ujednaného p�edm�tu, �asu �i ceny smluveného pln�ní. 
4. Objednatel je oprávn�n jednostrann� zm�nit smluvený p�edm�t pln�ní (dílo), a to zejména v p�ípad� zm�ny projektu na základ� pokynu �i stanoviska 
p�íslušného orgánu státní správy �i na základ� zm�ny vyžadované investorem, zhotovitel je povinen na takovou zm�nu p�istoupit.   
5. Zhotovitel je povinen dodat sjednanou dokumentaci na zm�n�né dílo.  
6. P�ípadné objednatelem požadované nové práce a dodávky nad rámec p�vodního zadání a zm�ny p�edm�tu díla ocení zhotovitel pro ú�ely dohody za 
použití odsouhlasených ceny z nabídky zhotovitele, v p�ípad� prací a dodávek neobsažených v nabídce zhotovitele za použití individuální kalkulace 
zhotovitele odsouhlasené objednatelem, jinak za použití ceny stanovené dle ceník� RTS Brno nebo URS Praha, ponížené v základu bez DPH 15%. Pro 
každou položku se použije cena toho z ceník�, která je nižší, p�i�emž se použijí zn�ní ceník� platná ke dni uzav�ení smlouvy o dílo. 
 Tyto práce a dodávky budou uhrazeny po jejich provedení a písemném p�evzetí stavbyvedoucím objednatele na základ� m�sí�ní fakturace zhotovitele, 
pro níž platí p�im��en� ustanovení smlouvy o dílo.  
 
odd. 6. Staveništ� 
Odevzdání staveništ�  
1. Objednatel p�edá zhotoviteli staveništ� formou písemného vzájemn� potvrzeného protokolu o p�edání a p�evzetí staveništ� nebo zápisem ve stavebním 
deníku a vymezí je v takovém rozsahu, aby zhotovitel mohl dílo provád�t ve sjednaných termínech. Staveništ� platí za p�edané, pokud sice nebyl po�ízen 
protokol, avšak zhotovitel písemn� objednatele do 2 dn� od dohodnutého termínu p�edání a nebyl-li dohodnut, pak do 2 dn� od dohodnutého termínu 
zapo�etí s provád�ním díla neupozornil na prodlení objednatele s p�edáním staveništ�. Obdobn� stavební p�ipravenost platí po celou dobu za zajišt�nou, 
pokud zhotovitel písemn� objednateli do 2 dn� nesd�lil své výhrady se stavební p�ipravenosti.  
2. Zhotovitel potvrzuje, že je dob�e seznámen se staveništ�m a riziky na n�m, a že si pln� uv�domuje rozsah prací a dodávek, které jím mají být 
provedeny. Zhotovitel p�ed uzav�ením smlouvy o dílo s náležitou pé�í prozkoumal staveništ� a jeho okolí, zejména též potenciální p�ipojovací místa pro 
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z�ízení staveništních p�ípojek médií, p�ístupové a p�íjezdové trasy, možnosti dopravní obsluhy staveništ�, dispozici sousedních objekt� a pozemk�, výskyt 
zelen�, porost� a zvláš� chrán�ných živo�išných druh� a sou�ástí p�írody a krajiny.  
3. Objednatel nebude zhotoviteli hradit zvýšené náklady na práce a dodávky, vzniklé z neznalosti staveništ� a jeho okolí, p�i�emž se zhotovitel nem�že 
okolností zjistitelných ohledn� staveništ� p�ed uzav�ením smlouvy o dílo v žádném p�ípad� dovolávat jako okolností vyšší moci.  
4. V p�ípad�, že se objednatel s p�edáním staveništ� a se stavební p�ipraveností opozdí, dohodnou smluvní strany tomu odpovídající prodloužení doby 
realizace díla. Nedojde-li k dohod� o délce prodloužení, má se zato, že se termín p�edání díla posune o tolik dní, o kolik dní se objednatel zpozdil se 
stavební p�ipraveností. 
5. P�ed zahájením prací na díle je zhotovitel povinen prov��it �ásti stavby provedené d�íve jinými dodavateli, které souvisejí s provedením díla dle 
požadavk� objednatele. Na p�ípadné vady je zhotovitel povinen neprodlen� objednatele upozornit. 
6. Zhotovitel je povinen seznámit se p�i p�evzetí staveništ� (pracovišt�) s rozmíst�ním a trasou p�ípadných podzemních i nadzemních vedení na staveništi 
(pracovišti), které nejsou p�edm�tem díla, zajistit jejich vyty�ení a tyto vhodným �ešením ochránit a dodržovat podmínky správc� a vlastník� t�chto vedení, 
aby provád�ním díla nedošlo k jejich poškození. P�ípadnou ochranu a p�eložení podzemního vedení provede zhotovitel podle p�íslušných norem a 
p�edpis� za odborného dohledu správc� (vlastník�). Doklady o odsouhlasení realizace p�eložek p�edloží zhotovitel p�i kolauda�ním �ízení. P�ed záhonem 
podzemních vedení a za�ízení provede zhotovitel jejich zam��ení situa�ními i výškovými kótami. 
7. Povolení a náhrady za užívání ve�ejných ploch, a také povolení k výkop�m, p�ekop�m a protlak�m, v�. náhrad zábor�, obstarává a p�ípadné pokuty a 
majetkové sankce za delší než smluvenou dobu užívání hradí zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškerá ochranná pásma od okolních objekt� 
ur�ená zvláštními p�edpisy. 
8. Objednatel jako generální dodavatel poskytuje zhotoviteli po dobu dohodnutou pro realizaci díla staveništ� z�ízené objednatelem, a to za paušální 
úhradu ve výši 2% ze sjednané ceny díla v�. DPH, kterou objednatel zhotoviteli vyú�tuje po uplynutí dohodnuté doby pro realizaci díla fakturou (da�ovým 
dokladem) se lh�tou splatnosti 14 dn� od data jejího doru�ení zhotoviteli. 
9. Zhotovitel nesmí bez p�edchozího písemného souhlasu objednatele umístit na staveništi reklamní pouta�e, tabule s údaji o své �i jiné spole�nosti ani jiná 
ozna�ení. Za každý zapo�atý den trvání porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- K�. Dále je 
v takovém p�ípad� objednatel oprávn�n zajistit odstran�ní takového ozna�ení a náklady s tím spojené nárokovat v��i zhotoviteli.   
 
Po�ádek a �istota na staveništi 
8. Zhotovitel je povinen udržovat na p�evzatém staveništi po�ádek a �istotu a je povinen odstra�ovat odpady a ne�istoty vzniklé jeho �inností, a zajistit, aby 
místo stavby nebylo rušeno hlukem, prachem nebo jinou ne�istotou. Zhotovitel se proto zavazuje p�edejít prašnosti kropením vnitrostaveništních 
komunikací a dále zajistit stálou �istotu všech vnitrostaveništních komunikací a �išt�ní svých vozidel a techniky i svých subdodavatel� od ne�istot p�ed 
výjezdem ze staveništ�, p�i�emž v p�ípad� porušení povinnosti nezne�istit ve�ejnou komunikaci je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
10.000,- K� za každý p�ípad porušení povinnosti. 
9. Nezajistí-li po�ádek a �istotu na staveništi zhotovitel, smí provést úklid objednatel na náklady zhotovitele. Tyto práce budou objednatelem faktura�n� 
ú�továny zhotoviteli v �ástce 500,- K� za každou odpracovanou hodinu každého pracovníka. 
10. Pokud dojde �inností zhotovitele ke zne�ist�ní p�ilehlých fasád, komunikací pop�. i mimoareálových �i jiných ve�ejných ploch, zavazuje se zhotovitel, že 
je vy�istí na své náklady, a to bez zbyte�ného odkladu. Neu�iní-li tak, smí provést nápravu objednatel na náklady zhotovitele. Tyto práce budou 
objednatelem faktura�n� ú�továny zhotoviteli v �ástce 500,- K� za každou odpracovanou hodinu každého pracovníka. 
11. Pokud b�hem realizace díla dojde k poškození stávajících objekt� �i okolních za�ízení nebo stavebních �ástí zhotovitelem, zhotovitel se zavazuje 
uvedenou škodu napravit (nap�. uvedením do p�vodního stavu). Neu�iní-li tak, smí provést nápravu objednatel na náklady zhotovitele. Tyto práce budou 
objednatelem faktura�n� ú�továny zhotoviteli v �ástce 500,- K� za každou odpracovanou hodinu každého pracovníka + cena spot�ebovaného 
materiálu..Cena materiálu bude ú�tována v cenách platných v dob� provád�né nápravy v daném regionu. 
12. Objednatel má právo nezahájit p�ejímací �ízení díla, není-li na staveništi po�ádek, zejména uspo�ádaný zbylý materiál nebo není-li odstran�n ze 
staveništ� odpad vzniklý p�i stavebních pracích apod. 
13. Zhotovitel si zajistí �ádné ukládání a zabezpe�ení materiál�, surovin, stroj� a strojních za�ízení v prostoru staveništ� vyhrazeném mu objednatelem.  
Objednatel nenese odpov�dnost za jejich p�ípadné ztráty nebo odcizení, �i poškozeními t�etími osobami. 
14. Zhotovitel nesmí staveništ� použít k žádnému jinému ú�elu než k provád�ní díla bez písemného souhlasu objednatele.  
15. Zhotovitel nesmí staveništ� používat zp�sobem, který by objednateli nebo jeho dalším dodavatel�m bránilo v provád�ní díla nebo který by objednatele 
a jeho další dodavatele významn� nad únosnou míru omezovalo v provád�ní smluvních �inností na staveništi nebo které mu ukládají p�íslušné obecn� 
závazné právní p�edpisy. 
 
Vyklizení staveništ�. 
16. Ke dni p�edání díla je zhotovitel povinen vyklidit staveništ� a upravit jej tak, jak ur�uje projekt stavby. Pokud staveništ� v dohodnutém termínu nevyklidí 
nebo pokud jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávn�n nárokovat v��i zhotoviteli sjednanou smluvní pokutu a to až do doby vyklizení 
staveništ�. Objednatel je rovn�ž oprávn�n zajistit vyklizení staveništ� a likvidaci vyklizených stroj�, výrobního za�ízení a zbylého materiálu a odpad� sám 
na náklady zhotovitele, s tím, že tyto práce budou objednatelem faktura�n� ú�továny zhotoviteli v �ástce 500,- K� za každou odpracovanou hodinu 
každého pracovníka.  
 17. Po uplynutí lh�ty uvedené v zápisu o p�edání a p�evzetí díla m�že zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, výrobní za�ízení a materiál, pot�ebné pro 
odstran�ní vad a nedod�lk�, se kterými objednatel práce p�evzal, a to pokud s tím objednatel souhlasí. Ponechané stroje, výrobní za�ízení a materiál musí 
zhotovitel umístit tak, aby nep�ekážely bezpe�nému provozu (užívání). Po odstran�ní vad a nedod�lk� je zhotovitel povinen vyklidit staveništ� zcela. 
 
odd. 7.  Stavební deník 
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne p�evzetí staveništ� o pracích, které provádí, stavební (pracovní / montážní) deník (dále jen „deník“ nebo „stavební 
deník“), do kterého se zapisují všechny skute�nosti rozhodné pro pln�ní smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o �asovém postupu prací, 
jejich jakosti, klimatických podmínkách, zd�vodn�ní odchylek provád�ných prací od projektové dokumentace, údaje d�ležité pro posouzení hospodárnosti 
prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápis�m p�ipojovat své stanovisko 
(souhlas, námitky apod.). Deník musí být uložen u hlavního stavbyvedoucího objednatele. Povinnost vést stavební deník kon�í provedením díla.                           
2. Deník se skládá z úvodních list�, denních záznam� a p�íloh. Úvodní listy obsahují: 
- základní list, ve kterém, jsou uvedeny název, sídlo a I� objednatele; 
- základní list, ve kterém, jsou uvedeny název, sídlo a I� zhotovitele; 
- základní list, ve kterém, jsou uvedeny název, sídlo a I� zpracovatele projektové dokumentace; 
- základní list, ve kterém, jsou uvedeny název, sídlo a I� zástupce objednatele (TDO); 
- p�ehled všech provedených zkoušek jakosti, p�ehled zkoušek všech druh�; 
- seznam smluv v�etn� dodatk� a zm�n; 
- seznam doklad� a ú�edních opat�ení, týkajících se stavby; 
- seznam dokumentace stavby, jejich zm�n a dopl�k�.  
3. Denní záznamy se píší do knihy s o�íslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva odd�litelné pr�pisy, pokud se strany nedohodnou na 
v�tším po�tu pr�pis�. Perforované listy se �íslují shodn� s listy pevnými. Denní záznamy mohou být psány i na volné listy s pr�pisy, o�íslovanými a 
datovanými shodn� s originálem. V deníku se vyzna�í doklady, které se v jednom vyhotovení, bu� v prvopise nebo v opise, ukládají p�ímo na staveništi. 
Jde zejména o územní rozhodnutí, stavební povolení, smlouvu o dílo, záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od projektové 
dokumentace. U každého dokladu se uvede, zda je uložen u stavbyvedoucího nebo u technického dozoru objednatele, p�ípadn� jiné místo jeho uložení.  
Denní záznamy �iteln� zapisuje a podpisuje stavbyvedoucí, pop�ípad� jeho zástupce zásadn� v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly 
okolnosti, které jsou p�edm�tem zápisu. Jen výjime�n� m�že tak u�init následující den. P�i denních záznamech nesm�jí být vynechána volná místa.                                
Mimo stavbyvedoucího m�že provád�t pot�ebné záznamy v deníku technický dozor objednatele, dále orgány státního stavebního dohledu, pop�ípad� jiné 
p�íslušné orgány státní správy a k tomu zmocn�ní zástupci objednatele a zhotovitele. Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným 
záznamem objednatele, zástupce objednatele (TDO) nebo projektanta, je povinen p�ipojit k záznamu do 3 pracovních dn� svoje vyjád�ení, jinak se má za 
to, že s obsahem záznamu souhlasí a skute�nost v deníku zapsaná platí za existující. Objednatel, nebo jím pov��ený zástupce je povinen vyjad�ovat se 
k zápis�m ve stavebním deníku provedeným zhotovitelem bez zbyte�ného odkladu. 
Je-li na stavb� stálý technický dozor objednatele, je stavbyvedoucí povinen p�edložit mu denní záznam nejpozd�ji následující pracovní den a odevzdat mu 
prvý pr�pis. Jestliže technický dozor objednatele nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše to do 3 pracovních dn� do deníku s uvedením d�vodu. Zhotovitel je 
povinen uložit druhý pr�pis denních záznam� odd�len� od originálu tak, aby byl k dispozici v p�ípad� ztráty nebo zni�ení originálu. 
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4. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro ú�ely �ádné, pr�b�žné a p�esné evidence samostatný pomocný stavební 
deník víceprací a zm�n díla (dále jen víceprací). Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny zm�ny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové 
dokumentace a veškeré vícepráce nebo mén�práce, které v pr�b�hu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést 
stru�ný, ale p�esný technický popis vícepráce nebo zm�n díla a jejich podrobný a p�esný výkaz vým�r a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení �i snížení 
ceny díla.  Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v �ádném deníku a p�esné ur�ení kde a kdy vícepráce vznikly a jejich d�vody. 
5. Zápisy v deníku se nepovažují za zm�nu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dopl�k� a zm�n smlouvy. 
6. V p�ípad�, že zhotovitel poruší svoji povinnost vést deník dle výše uvedených ujednání �i nebude deník p�ístupný v pracovní dob� na staveništi je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-K� za každý zjišt�ný p�ípad a za každý den prodlení s pln�ním povinnosti �ádného 
vedení deníku �i jeho p�ítomnosti na stavb�. Stavební deník bude uložen u stavbyvedoucího zhotovitele. 
7. P�i p�edání a p�evzetí díla, p�edá zhotovitel objednateli originál stavebního deníku a sám si ponechává jednu kopii. Deníky uschovává objednatel l0 let 
od nabytí právní moci kolauda�ního rozhodnutí. 
 
odd. 8. Provád�ní díla 
1. Zhotovitel je p�i ur�ení zp�sobu provád�ní díla dle § 537 Obchodního zákoníku vázán pokyny objednatele, v této souvislosti je povinen �ídit se pokyny 
hlavního stavbyvedoucího objednatele nebo jeho statutárního orgánu, které musí být v souladu s p�edm�tem smlouvy. 
2. Zhotovitel bude práce provád�t dle projektové dokumentace (dále také jen „PD“), kterou p�evzal a dalších p�edaných podklad�, které ve svém komplexu 
�iní soubor zadání zhotoviteli. Ve vztahu ke kvalitativnímu a typovému vymezení díla je zhotovitel dále vázán svojí nabídkou, tvo�ící p�ílohu smlouvy o dílo, 
kterou zhotovitel zpracoval na základ� p�evzaté PD.  V p�ípad� nesouladu mezi PD a nabídkou má PD (tj. jakýchkoliv rozdíl� v�. typových a množstevních) 
vždy p�ednost p�ed nabídkou a je z hlediska vymezení díla rozhodující. Nesouladem se rozumí rovn�ž p�ípad, kdy spln�ní díla dle PD vyžaduje i další 
práce a dodávky, v nabídce neobsažené. Za správnost nabídky odpovídá zhotovitel, objednatel zásadn� není povinen ji kontrolovat.  
PD je nutno chápat jako celek. Z toho d�vodu dílo zahrnuje veškeré práce a dodávky obsažené v PD, a to bez ohledu na to, v které �ásti dokumentace jsou 
obsaženy a dále práce i dodávky, které sice v PD obsaženy nejsou, ale s provedením díla v�cn� souvisí �i jsou t�eba k jeho plné funk�nosti a zp�sobilosti k 
užívání. V p�ípad� pochybnosti se má za to, že vše, co je obsaženo v kterékoliv �ásti p�evzaté PD je p�edm�tem díla a je sou�asn� obsaženo v cen�. 
Sou�ástí díla a jeho dohodnuté ceny je dále zajišt�ní veškerých služeb vyplývajících ze stavebního povolení pop�ípad� vyjad�ovacích zpráv dot�ených 
orgán�, pot�ebných pro bezvadné provedení díla. 
3. Zhotovitel prohlašuje, že p�ed podáním své nabídky pe�liv� p�ekontroloval PD a podrobn� se s ní seznámil, vyjasnil si p�ípadné nejasnosti a nezjistil 
nedostatky, rozpory, neúplný popis výkon� a pochybnosti v��i p�edpokládanému zp�sobu provád�ní, jakož i ostatní nep�íznivé okolnosti, dotýkající se 
dodávek a výkon� objednatele, vyjma t�ch, na které p�ípadn� písemn� objednatele upozornil. Zhotovitel prohlašuje, že na základ� této PD zpracoval svoji 
cenovou nabídku. Na pozd�jší p�ipomínky zhotovitele nemusí brát objednatel z�etel. Je-li sou�ástí projektové dokumentace výkaz vým�r, tento slouží 
pouze jako pomocný podkladový materiál, hodnoty v n�m uvedené jsou pouze orienta�ní a smluvní strany jej nechápou jako limitující kvantitativní zadání 
díla. 
4. Pokud je v n�které �ásti PD p�edm�t díla nebo jeho �ást popsána, by� na jednom míst�, je sou�ástí díla.  
5. Zhotovitel jej povinen i po podpisu smlouvy o dílo p�i provád�ní díla za použití odborné pé�e neprodlen� a podrobn� kontrolovat PD a rozpoznatelné 
nedostatky, rozpory, neúplný popis výkon� a pochybnosti v��i p�edpokládanému zp�sobu provád�ní, jakož i ostatní okolnosti, dotýkající se dodávek a 
výkon� - i když tyto jsou v souvislosti s jinými dodávkami, výkony a p�edm�ty (nap�. p�ípojky, montáž, sestavení atd.) - sd�lit neprodlen�, nejdéle však do 7 
dn� ode dne p�edání p�íslušné �ásti PD a ne pozd�ji, než zapo�al s provád�ním p�íslušné �ásti díla (realizací prací, zadáváním subdodávek apod.), 
písemnou formou objednateli v souladu s ustanovením § 551 Obchodního zákoníku, a to s konkrétním popisem zjišt�ného nedostatku v PD. Ve všech 
t�chto p�ípadech je zhotovitel povinen objednateli písemn� navrhnout zp�sob odstran�ní, postup opravy nebo jiné �ešení zjišt�ných nedostatk� bez nároku 
na zvláštní odm�nu. Zhotovitel není oprávn�n pozd�ji namítat, že mu nebyly známy d�íve rozpoznatelné nedostatky, chyby a opomenutí PD. Neu�iní-li 
zhotovitel výše uvedený písemný návrh, je povinen na své náklady bez nároku na úpravu ceny za dílo provést objednatelem požadované zm�ny díla tak, 
aby byly uspokojiv� odstran�ny d�sledky nedostatk� PD, na které zhotovitel �ádn� neupozornil. Odpov�dnost za vady a škodu tím není dot�ena. 
6. Veškeré podklady s výjimkou podklad� tvo�ících nedílnou sou�ást smlouvy, které byly p�edány zhotoviteli objednatelem, z�stávají ve vlastnictví 
objednatele a budou mu na první výzvu a p�i z�eknutí se jakéhokoli zadržovacího práva vydány. 
7. Zhotovitel je povinen vypracovat dílenské a montážní výkresy, jakož i jakoukoliv další výkresovou, tabulkovou nebo textovou dokumentaci pot�ebnou pro 
provedení díla tak, aby každá sou�ást díla byla provád�na na základn� dostate�n� podrobných a p�ehledných podklad�. Zhotovitel je rovn�ž povinen 
zaznamenávat všechny zm�ny PD odsouhlasené objednatelem v pr�b�hu pln�ní této smlouvy. 
8. Zhotovitel m�že p�i provád�ní díla vycházet pouze z takových podklad�, plán� a jiných sou�ástí PD, které byly odsouhlaseny objednatelem. 
9. Zhotovitel si musí všechny podklady, které je objednatel povinen poskytnout, v�as vyžádat. 
10. Opomene-li zhotovitel podat písemné upozorn�ní nebo nesplní-li svoji povinnost p�ezkoumat PD, odpovídá objednateli za veškeré z toho vzniklé škody. 
11. Veškeré p�ípadné zm�ny PD navrhované zhotovitelem musí být p�edloženy objednateli tak, aby p�i respektování lh�t schvalovacího procesu 
nekolidovaly s odsouhlaseným detailním �asovým harmonogramem podle smlouvy o dílo. 
12. Zhotovitel je povinen pr�b�žn� kontrolovat, zda osoby provád�jící dílo (v�etn� subdodavatel�) pracují s aktuální PD zohled�ující všechny 
odsouhlasené zm�ny a dopl�ky. Objednatel je oprávn�n kontrolovat pln�ní této povinnosti a na�ídit zastavení prací, zjistí-li, že osoby provád�jící dílo 
nemají k dispozici aktuální PD. 
13. Požadavky na sou�innost objednatele je povinen zhotovitel vždy v�as p�edem písemn� sd�lit objednateli v�etn� detailního harmonogramu. Podklady 
pro rozhodnutí objednatele (vzorky, dokumentace, seznamy subdodavatel� apod.) je zhotovitel povinen v�as p�edložit objednateli, p�i�emž lh�ta pro 
rozhodnutí objednatele bude v každém jednotlivém p�ípad� dohodnuta p�i kontrolním dnu. Nesd�lí-li zhotovitel své požadavky na sou�innost objednatele, 
platí, že sou�innost objednatele je zajišt�na.  
14. Zhotovitel je povinen organizovat práce tak, aby nedošlo k  omezení provozu objednatele �i investora. Práce je oprávn�n provád�t denn� i o sobotách a 
ned�lích, v �asovém rozmezí po dohod� s objednatelem a za podmínek sou�innosti s ostatními dodavateli objednatele. 
15. Zhotovitel zajistí trvalou p�ítomnost svého odpov�dného dozoru na pracovišti po celou dobu provád�ní prací. V p�ípad� nep�ítomnosti odpov�dného 
dozoru více jak 3 hodiny, bez dohody s objednatelem, smí objednatel práce zhotovitele do p�íchodu dozoru zastavit. Toto opat�ení není d�vodem 
k prodloužení termínu dokon�ení díla a jeho p�edání. 
16. Zhotovitel provede dílo v maximální možné kvalit�, posuzované ve vztahu k obvyklé kvalitativní úrovni a �SN.  
17. Po ukon�ení prací a dodávek a p�ed p�edáním díla objednateli je objednatel oprávn�n provést kontrolu kvality díla (tzv. inspekce po dokon�ení). 
Kontrolu je objednatel oprávn�n provést bezodkladn� po oznámení zhotovitele o p�ipravení díla k p�edání. V p�ípad� jakýchkoliv rozpor� nebo nejasností 
m�že objednatel p�izvat nezávislé odborníky v oboru, náklady s tím spojené nese strana, jejíž tvrzení p�izvaná osoba nepotvrdila. 
18. P�i kontrole objednatel prozkoumá zej. rozsah, funk�nost díla a jak celkové práce nebo jejich �ást vyhovují požadavk�m dohody. Pokud dílo 
neobsahuje žádné vady a nedod�lky, je p�ipraveno k p�edání objednateli. 
19. Pokud zhotovitel neupozorní objednatele na chyby a nedostatky na staveništi �i v PD, které mohou mít vliv na další skute�nosti jako je funk�nost díla 
nebo jeho �ásti, chodu stroj� a za�ízení, je povinen na své náklady bez zm�ny ceny dokon�it dílo tak, aby toto bylo funk�ní a sloužilo svému ú�elu, když 
toto platí po celou dobu pln�ní závazk� vyplývajících ze smlouvy o dílo. Tato povinnost sv�d�í zhotoviteli bez ohledu na výši náklad�, které je pak nucen za 
takovým ú�elem vynaložit. 
20. Jestliže zhotovitel narazí p�i provád�ní díla na archeologické nálezy, je povinen p�erušit práce a neprodlen� informovat objednatele, jinak odpovídá za 
veškerou újmu a je povinen uhradit veškeré sankce v d�sledku uložené.    
21. V p�ípad�, že je ve smlouv� o dílo sjednán díl�í termín (pop�. termíny) pln�ní, je zhotovitel povinen po spln�ní tohoto díl�ího termínu pln�ní p�edložit 
objednateli potvrzení o spln�ní díl�ího termínu k odsouhlasení. 
22. Zhotovitel je povinen nakoupit veškeré k provedení díla pot�ebné materiály u spole�nosti OUTULNÝ materiály s.r.o., za tím ú�elem p�edem neprodlen� 
po uzav�ení smlouvy písemn� požádá tuto spole�nost o p�edložení cenové nabídky (poptávka) v�etn� dodacích termín�. Povinnost nákupu u uvedené 
spole�nosti zhotovitel nemá ve vztahu k materiál�m, které je schopen obstarat a obstará u jiného dodavatele za nižší cenu, než nabídla spole�nost 
OUTULNÝ materiály s.r.o., pop�ípad� k materiál�m, u nichž by dodací lh�ta nabídnutá uvedenou spole�ností pro svoji délku neumožnila spln�ní díla v�as 
dle harmonogramu. V p�ípad� porušení uvedené povinnosti nákupu je zhotovitel povinen zaplatit objednateli náhradu škody ve výši marže, tj. rozdílu ceny, 
za níž OUTULNÝ materiály s.r.o. v danou dobu materiál nakupuje a ceny, za níž jej nabídla zhotoviteli.  
 
odd. 9 Další sou�ásti díla   
• úklid pracovišt� a odstran�ní odpadu  
• p�esun hmot po podlaží 
• svislý a vodorovný p�esun hmot 
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• stavební p�ípomoce HSV 
• pr�razy otvor� stav. konstrukcemi (vyjma otvor� p�edchystaných projektem stavební a statické �ásti a vyjma bourání otvor� do nosných konstrukcí), 

sekání a zapravení drážek, zapravení otvor� stavebních konstrukcí po líc vybouraného zdiva, p�íp. betonu (tj. po líc povrchu v n�mž byla vytvo�ena 
drážka nebo pr�raz), odvoz a likvidace vybourané suti; 

• protipožární ucpávky 
• manuály nebo návody k užívání a údržb� v písemné a elektronické podob� 
• zimní opat�ení nutné pro �ádné a v�asné provedení díla (náklady na zimní opat�ení nese zhotovitel i v p�ípad�, že v dob� uzav�ení smlouvy nebyly 

smluvními stranami p�edpokládány a že je v nabídce podané objednateli zhotovitel nenacenil 
• pot�ebné umíst�ní nebo p�emíst�ní dopravního zna�ení podle p�edpisu o pozemních komunikacích, v�etn� p�edchozího projednání s p�íslušnými 

správními orgány  
• veškeré projednání záležitostí týkajících se provedení díla s ve�ejnoprávními orgány, uzav�ení nezbytných dohod, obstarání kontrol v souladu 

s legislativními požadavky nebo požadavky p�íslušných orgán� s ú�ady, pokud to vyžaduje dílo zhotovitele, nap�. 
- protokol o povolení zásypu ze strany správc� spravujících p�íslušné vedení 
- písemné vyjád�ení ostatních správc� sítí o povolení zásyp�, pokud došlo ke k�ížení s jejich sít�mi 
- povolení k zprovozn�ní díla ze strany správce p�íslušné sít� 

• geodetické zam��ení p�ed zahájením stavby nutné k �ádnému provedení díla  
• geodetické zam��ení skute�ného stavu provedení díla a zakreslení veškerých zm�n a vypracování projektu skute�ného provedení, které bude 

p�ipraveno p�i zahájení p�ejímacího �ízení v trojím vyhotovení v grafické podob�, a to takto: 
- do projektu provedení stavby budou z�eteln� zakresleny všechny zm�ny, k nimž došlo v pr�b�hu zhotovení díla a každý výkres bude opat�en 

jménem a p�íjmením oprávn�né osoby, které zm�ny zakreslila, jejím podpisu a razítkem zhotovitele. 
- �ásti projektu pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným zm�nám, budou ozna�eny nápisem „beze zm�n“ 
- u výkres� obsahujících zm�nu oproti projektu pro provedení stavby bude p�iložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání zm�ny 

s odpov�dnou osobou objednavatele a investora a její souhlasné stanovisko 
• zpracování výrobní dokumentace - p�i jejím zpracování je zhotovitel povinen spolupracovat s GP stavby a objednatelem, zejména konzultovat 

dokumentaci v rozpracovanosti a respektovat jejich požadavky 
• zajišt�ní všech nezbytných zkoušek, atest� a revizí podle �SN a p�ípadn� jiných právních nebo technických p�edpis�, kterými bude prokázáno 

dosažení p�edepsané kvality a p�edepsaných parametr� díla a doklady o provedení uvedených zkoušek vztahující se k dodávkám podle této smlouvy 
• zaškolení obsluhy k provozu dodaných za�ízení. Zaškolením se rozumí seznámení pracovník� budoucího provozovatele s principy �innosti a se 

všemi funkcemi jednotlivých za�ízení, jejich ovládáním, se�izováním nebo nastavováním provozních parametr� a se zásadami jejich údržby 
• komplexní vyzkoušení a zprovozn�ní díla 
• odvoz a likvidace odpadu vzniklého �inností zhotovitele  
• odstran�ní p�ípadných kolauda�ních závad 
• do p�edm�tu díla jsou zahrnuty i ty práce, dodávky související s dílem zhotovitele, které sice v dokumentaci obsaženy nejsou, ale které zhotovitel 

mohl nebo m�l na základ� svých odborných a technických znalostí p�edpokládat. Jedná se o takové podrobné práce, jejichž provedení - aniž by bylo 
specificky p�edepsáno ve smluvních dokumentech nebo dokumentaci – je evidentn� zamýšleno, a to bez jakýchkoliv dodatk� ke smluvní cen� 
tj. jedná se o všechny výrobky, z nichž se dílo skládá (z nichž sestává) a kterých bude použito k jeho realizaci, jakož i veškeré práce, dodávky, 
výkony, sjednané a v �SN p�íp. DIN stanovené zkoušky a služby, kterých je do�asn� nebo trvale t�eba k �ádnému zahájení prací na díle, 
k provedení, dokon�ení a p�edání p�edm�tu pln�ní (díla) a k jeho úsp�šné kolaudaci a uvedení do provozu v souladu s jeho ú�elovým ur�ením. 

• koordinace prací se všemi p�edanými doklady a dokumenty v souboru zadání, který se vztahuje k provád�nému dílu zhotovitele a dále s projekty 
stavební �ásti, které jsou uloženy na stavb�, s ostatními projekty profesí a se zápisy z kontrolních dn� 

• díl�í koordinace s ostatními subdodavateli a dopracování realiza�ní projektové dokumentace daného p�edm�tu ve vztahu k výše uvedeným �ástem. 
Toto dopracování bude pr�m�tem všech informací obsažených ve výše uvedených podkladech.  

Zhotovitel garantuje, že dílo bude obsahovat veškeré požadavky objednatele a investora tak, jak jsou specifikovány ve výše uvedených �ástech souboru 
zadání a že dílo bude zprovozn�no a bude funk�ní.  
V p�ípad�, pokud zhotovitel provede dílo v rozporu s projektovou dokumentací a takové provedení nebude písemn� objednatelem odsouhlaseno, bude 
považováno za vadu díla. 
Dílo musí zhotovitel provést v souladu se všemi podklady a požadavky vyplývajícími ze souboru zadání. P�i realizaci díla bude zhotovitel mj. dodržovat  
� technologické p�edpisy provád�ní díla 
� závazné, doporu�ené a platné �SN v dob� provád�ní stavby (nebo DIN pokud �eské normy neexistují) v�etn� jejich informativních �ástí. Pro p�edm�t 

pln�ní se doporu�ené �SN (nebo DIN pokud �eské normy neexistují) stanou závaznými, p�i�emž úrove� jakosti stanovená v �SN (nebo DIN pokud 
�eské normy neexistují) je minimem pro daný ú�el. Mezní doporu�ené odchylky geometrických tvar� konstrukcí uvád�ných v normách jsou pro 
zhotovitele stavby stanoveny jako maximální.  

� zákonná ustanovení platná v �eské republice v dob� provád�ní stavby 
 
odd. 10  Zam��ení 
1. V p�ípad�, pokud vznikne zhotoviteli pot�eba provést geodetické práce pot�ebné k �ádnému provedení díla, zhotovitel tyto geodetické práce objedná u 
hlavního geodeta stavby, pokud je hlavní geodet na stavb� ur�en. V opa�ném p�ípad� si zajiš�uje zhotovitel toto geodetické m��ení sám a provedené 
zam��ení díla p�edá objednateli p�i záv�re�ném p�edání a p�evzetí díla. Objednatel poskytne za tím ú�elem ur�ení polohových a výškových bod�.  
2. Pokud však zhotovitel využije vlastní geodety, p�esto, že je ur�en hlavní geodet stavby, je zhotovitel povinen hlavnímu geodetovi stavby p�edat veškeré 
výsledky geodetických m��ení k dalšímu zpracování. Skute�ný stav provedeného díla bude také potvrzen hlavním geodetem stavby. 
 
odd. 11 Náhradní hmoty a výrobky 
1. Jestliže v dob� pot�ebné pro plynulý pr�b�h výstavby nem�že zhotovitel n�které výrobky nebo hmoty dohodnuté ve smlouv� o dílo prokazateln� obstarat 
ani p�i vynaložení veškerého úsilí, které lze na n�m požadovat, u�iní o tom zápis do stavebního deníku. Objednatel potom m�že souhlasit s použitím 
náhradních hmot nebo výrobk� a s úpravou ceny, pokud tím nebude snížena jakost dodávaných prací nebo významn� p�ekro�ena dohodnutá cena 
samostatn� odevzdávané dodávky. Zám�nu materiálu musí odsouhlasit projektant.  
2. Užije-li zhotovitel p�i provád�ní díla materiály, které jsou v rozporu s ujednáním dle této smlouvy a použití náhradních materiál� a výrobk� nebude 
odsouhlaseno tak, jak je výše uvedeno, jde o vadu díla.  
 
odd. 12  Zemní práce 
1. P�i zemních pracích v blízkosti podzemních vedení (voda, kanalizace, plynovod, rozvody NN a VN apod.) je zhotovitel povinen zjistit p�esné místo vedení 
(vyty�ení správcem vedení) a zajistit ochranu p�ed poškozením. Veškeré škody, zp�sobené nedbalostí a nedodržením bezpe�nostních p�edpis� �inností 
p�i zemních pracích hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen b�hem zemních prací a po jejich ukon�ení zajistit �išt�ní využívaných komunikací. 
Náklady, vyplývající z tohoto odstavce, jsou sou�ástí dohodnuté ceny a také veškeré škody p�i t�chto pracích zp�sobené objednateli nebo t�etí osob� 
budou zhotovitelem uhrazeny. 
 
odd. 13  Zakrývání  prací 
1. Objednatel si vyhrazuje právo provád�t kontrolu veškerých zakrývaných prací p�ed jejich zakrytím.  
2. Ke kontrole zakrývaných prací vyzve zhotovitel objednatele alespo� 3 dny p�edem zápisem ve stavebním deníku s uvedením termínu kontroly a 
specifikací zakrývané �ásti díla. Pro p�ípad, že se objednatel takto �ádn� vyzván ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávn�n p�edm�tné práce zakrýt. 
3. Zakrývanými �ástmi díla se rozumí veškeré �ásti díla, které budou dalším postupem provád�ní díla znep�ístupn�ny nebo u nichž nebude v dalším 
pr�b�hu provád�ní díla možno provést vizuální nebo jinou odpovídající kontrolu pro jejich zakrytí, nedostupnost nebo obtížnou p�ístupnost. Takovými 
�ástmi díla jsou zejména: 
• vedení inženýrských sítí a vnit�ních rozvod� 
• tepelné a jiné izolace 
• armatury 
• nást�iky a nát�ry zakrývané dalšími nát�ry nebo konstrukcemi 
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• spodní vrstvy vícevrstvých konstrukcí 
• �ásti díla p�ístupné pouze s použitím lešení nebo jiného speciálního za�ízení 
• vrstvené materiály 
• zhutn�ní zeminy p�ed pokládkou finálních vrstev 
4. V p�ípad� nejasnosti, zda ur�itá �ást díla má povahu zakrývané �ásti díla, je zhotovitel povinen si p�edem vyžádat stanovisko objednatele formou 
písemného požadavku na informaci. 
5. Stanovisko k zakrytí p�íslušné �ásti díla vydá objednatel zápisem ve stavebním deníku. Vysloví-li objednatel nebo TDI námitky proti zakrytí p�íslušné 
�ásti díla z d�vodu závady na této zakrývané �ásti díla, není zhotovitel oprávn�n takovou �ást díla zakrýt až do potvrzeného odstran�ní všech závad na 
zakrývané �ásti díla. 
6. Odstran�ní závad zjišt�ných p�i kontrole provád�né objednatelem nebo TDI je zhotovitel povinen písemn� oznámit objednateli p�i použití postup� 
stanovených t�mito VSPO pro odstra�ování závad a sou�asn� znovu požádat zápisem ve stavebním deníku k potvrzení odstran�ní závad a právu práce 
zakrýt. 
7. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývané �ásti díla nebo ke kontrole odstran�ní závad na zakrývané �ásti díla, je povinen na žádost 
objednatele zakryté �ásti díla odkrýt na vlastní náklady, nedohodnou-li strany jiné opat�ení, a dále je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
50.000,- K� za každý p�ípad porušení povinnosti vyzvání.  
8. Ud�lil-li objednatel souhlas k zakrytí ur�ité �ásti díla nebo pokud takový souhlas objednatel nevydal v d�sledku své ne�innosti a bude požadovat 
dodate�né odkrytí p�íslušných zakrytých �ástí díla, zhotovitel zakryté �ásti díla odkryje. Ukáže-li se, že zakryté �ásti díla jsou bez závad, nese objednatel 
náklady s odkrytím a op�tovným zakrytím p�íslušných �ástí díla spojené; v p�ípad�, že p�i dodate�ném odkrytí budou zjišt�ny závady na zakryté �ásti díla, 
nese veškeré související náklady zhotovitel.        
 
odd. 14  Provád�ní zkoušek        
1. Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku nejmén� 5 dn� p�edem vyzve objednatele a TDI k ú�asti na provád�ní zkoušek, test� a m��ení. Provád�ní 
zkoušek je v cen� díla. Pokud se objednatel nebo TDI nedostaví ve sjednaném termínu, m�že zhotovitel, neobdrží-li jiný pokyn, zkoušku, test nebo m��ení 
provést, p�i�emž tyto zkoušky, testy nebo m��ení budou mít stejnou platnost, jako kdyby byly provedeny za p�ítomnosti objednatele a TDI. Zhotovitel je 
povinen p�edat objednateli ov��ené výsledky zkoušek, test� nebo m��ení jakmile je obdrží. Pokud se objednatel nebo TDI ur�itých zkoušek, test� nebo 
m��ení neú�astní, není zhotovitel povinen tyto zkoušky, testy nebo m��ení opakovat s výjimkou p�ípadu, kdy se objednatel zaváže k úhrad� náklad� 
spojených s opakováním zkoušky, testu nebo m��ení; prokáže-li však opakovaná zkouška, test nebo m��ení nesprávnost výsledk� p�vodní zkoušky, testu 
nebo m��ení, jdou tyto náklady pln� k tíži zhotovitele. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledk�m zkoušek vyjád�it a v p�ípad� pochybností o jejich 
pr�kaznosti na�ídit jejich opakování. Náklady na tyto dodate�né zkoušky jdou k tíži zhotovitele v p�ípad�, že jejich výsledky prokáží pochybnosti 
objednatele, v opa�ném p�ípad� hradí náklady na opakované zkoušky objednatel. Objednatel si také vyhrazuje právo v p�ípad� sporu �i jiné oprávn�né 
pot�eby k prov��ení jakosti díla nechat si vyhotovit znalecký posudek. V p�ípad�, že jeho výsledek ukáže oprávn�nost pochyb �i námitek objednatele, 
náklady na jeho vyhotovení nahradí objednateli zhotovitel. 
 
odd. 15  Organizace práce na stavb� 
1. Zhotovitel se zavazuje organizovat práci na díle v souladu s požadavky stavby v p�ípad� pot�eby i v noci a ve dnech pracovního klidu a o svátcích.   
2. Zhotovitel dále zabezpe�í stálou ú�ast svého zástupce (technika) pro �ízení prací na stavb�, který bude v kontaktu s hlavním stavbyvedoucím 
objednatele p�íp. s osobou jím pov��enou. Za každý zapo�atý den trvání porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 10.000,- K�. 
3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatel� mající p�íslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovník� je 
zhotovitel na požádání objednatele povinen p�edložit. 
4. Zhotovitel se zavazuje minimáln� 7 dn� p�edem informovat objednatele o �innostech, které mohou narušit b�žný chod provozu investora. 
5. Zhotovitel se zavazuje, že nebude bez v�domí objednatele projednávat p�ípadné zm�ny technického �ešení s investorem, projektantem stavby pop�. 
s jeho smluvními partnery. Pokud vyvstane problém technického �ešení, který bude muset být projednán, bude zhotovitel problém �ešit s objednatelem, 
s t�etími osobami pouze za ú�asti objednatele. Poruší-li zhotovitel n�kterou z t�chto povinností, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
100.000,- K� za každý zjišt�ný p�ípad porušení povinnosti.  
6. V p�ípad�, pokud se na zhotovitele obrátí p�ímo investor nebo jeho konzultant s požadavkem provedení prací a dodávek nad rámec smlouvy o dílo nebo 
prací, které mohou být považovány za významné pro provád�né dílo a mohly by mít dopad na cenu díla, zhotovitel takové práce neprovede a bude 
objednatele informovat. Pokud zhotovitel svou povinnost uv�domit objednatele nesplní a provede práce a dodávky bez p�edchozí písemné dohody s 
objednatelem, považuje se provedení t�chto prací za dar objednateli. 
 
odd. 16  Lh�ty 
1. Díl�í termíny mohou být up�es�ovány objednatelem formou zápisu ve stavebním deníku dle pot�eb výstavby, �ímž se po odsouhlasení ze strany 
zhotovitele stávají závaznými ve smyslu této smlouvy. To se netýká kone�ného termínu, který m�že být posunut pouze na základ� písemného 
odsouhlaseného a potvrzeného dodatku k této smlouv�. 
2. Objednatel je oprávn�n posunout termín zahájení prací a dodávek o 5 dn� dop�edu �i dozadu bez vlivu na sjednaný termín provedení díla.  
  
odd. 17  P�íkaz k p�erušení prací 
1. Objednatel je oprávn�n vydat p�íkaz k p�erušení prací a dodávek p�i provád�ní díla ohledn� jednotlivých provád�ných prací, pokud 
• pokra�ováním takových prací hrozí vznik škody na díle nebo ohrožení života, zdraví nebo majetku dot�ených osob nebo 
• práce jsou provád�ny nekvalitn�, neodborn� nebo v rozporu s projektovou dokumentací nebo 
• nejsou dodrženy podmínky stanovené kterýmkoliv stavebním povolením (v�etn� všech jejich p�íloh) vztahujícím se k dílu, smlouvou o dílo a jejími 

p�ílohami, zdravým rozumem, závaznými právními p�edpisy nebo rozhodnutími ve�ejnoprávních orgán� pro provád�ní p�íslušných prací.    
2. P�íkaz k p�erušení prací vydává objednatel zpravidla ústn� a na žádost zhotovitele tento p�íkaz potvrdí písemn�. 
3. Zhotovitel je povinen p�íkaz k p�erušení prací okamžit� uposlechnout a v p�íslušných pracích nepokra�ovat do doby p�ijmutí opat�ení, po kterých d�vod 
p�erušení prací pominul; zhotovitel je povinen o takových opat�eních informovat objednatele a vy�kat s pokra�ováním prací do dalšího pokynu �i kontroly 
objednatele.  
4. P�erušení prací na p�íkaz objednatele nezakládá nárok zhotovitele na zvýšení ceny za dílo nebo na posun termín� pro provád�ní díla. 
5. Objednatel je oprávn�n kdykoliv dát zhotoviteli pokyn k p�erušení provád�ní prací i z jiného d�vodu než uvedeného shora, v takovém p�ípad� se termíny 
pro provád�ní díla prodlužují o dobu p�erušení.   
6. Zhotovitel je povinen pokra�ovat v provád�ní díla, které bylo p�erušeno na�ízením, obdrží-li pokyn objednatele k pokra�ování v provád�ní díla 
7. P�íkaz k p�erušení prací a p�íkaz k pokra�ování se považuje za pokyn objednatele a jeho nespln�ní má d�sledky nespln�ní pokynu daného 
objednatelem zhotoviteli a povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- K� za každý p�ípad porušení povinnosti a den trvání 
nespln�ní p�íkazu.  

 
odd. 18  Na�ízení k p�erušení provád�ní díla 
1. Objednatel je oprávn�n vydat v naléhavé situaci ústn� s následným potvrzením formou písemného pokynu na�ízení k p�erušení provád�ní díla, pokud: 
• je ohrožena bezpe�nost díla jako celku nebo 
• jsou pokra�ováním provád�ní díla ohroženy životy nebo zdraví osob nebo 
• hrozí pokra�ováním provád�ní díla vznik škody nebo ekologické havárie nebo 
• je napln�n n�který z d�vod�, pro který je objednatel oprávn�n vypov�d�t smlouvu o dílo nebo od ní odstoupit. 
2. Zhotovitel je povinen na�ízení k p�erušení provád�ní díla okamžit� uposlechnout a provést bezodkladn� vhodná opat�ení odpovídající d�vod�m 
p�erušení provád�ní díla, resp. opat�ení uvedená objednatelem.  
3. Na�ízení k p�erušení provád�ní díla nezakládá nárok zhotovitele na zvýšení ceny za dílo nebo na posun termín� provád�ní díla, pokud byly d�vody 
p�erušení provád�ní díla zp�sobeny nebo vyvolány zhotovitelem, nebo pokud je za jejich vznik zhotovitel odpov�dný podle smlouvy o dílo a jejích p�íloh 
nebo podle obecn� závazných právních p�edpis�; v ostatních p�ípadech se termíny stanovené v harmonogramu posouvají o dobu trvání p�erušení 
provád�ní díla. 
4. Zhotovitel je povinen pokra�ovat v provád�ní díla, které bylo p�erušeno na�ízením, obdrží-li pokyn objednatele k pokra�ování v provád�ní díla. 
5. Za dobu trvání p�erušení provád�ní díla se považuje �asový úsek od vydání na�ízení k p�erušení provád�ní díla do doru�ení pokynu objednatele 
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k pokra�ování v provád�ní díla. 
6. Objednatel je oprávn�n kdykoliv dát zhotoviteli pokyn k p�erušení provád�ní díla i z jiného d�vodu než uvedeného shora, v takovém p�ípad� se termíny 
pro provád�ní díla prodlužují o dobu p�erušení + 2 dny.   
7. P�íkaz k p�erušení prací a p�íkaz k pokra�ování se považuje za pokyn objednatele a jeho nespln�ní má d�sledky nespln�ní pokynu daného 
objednatelem zhotoviteli a povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- K� za každý p�ípad porušení povinnosti a den trvání 
nespln�ní p�íkazu.  
 
odd. 19 Kontrolní dny 
1. Na staveništi budou po�ádány kontrolní dny. Termíny kontrolních dn� stanoví a jednání kontrolních dn� �ídí objednatel, který zárove� po�izuje zápis. 
Zápisy z kontrolních dn� budou archivovány a jsou pro smluvní strany závazné. 
2. Kontrolní dny p�edstavují základní formu komunikace smluvních stran a komunikace mezi hlavním stavbyvedoucím a objednatelem v pr�b�hu provád�ní 
díla a slouží pro sd�lování v�tšiny rozhodujících skute�ností týkajících se díla a pln�ní smlouvy o dílo. Funkce kontrolních dn� nem�že být nahrazována 
zápisy ve stavebním deníku. 
3. Ú�astníkem jednání kontrolního dne musí být vždy hlavní stavbyvedoucí zhotovitele. Právo ú�asti na kontrolním dnu náleží p�edstavitel�m objednatele, 
investora, a dále též autorskému dozoru a orgán�m státní správy, pokud o ú�ast požádají. Dalšími ú�astníky kontrolního dne mohou být osoby p�izvané 
objednatelem.  
4. Pokud objednatel nedostane od ú�astník� do t�í dn� od odeslání zápisu z kontrolního dne zasílané poštou nebo kurýrem žádné námitky, platí zápis 
z kontrolního dne za schválený a úkoly v n�m uvedené za závazné. Pro úkoly uvedené v zápisu s termínem provedení kratší než p�ipomínkovací lh�ta 
zápisu kontrolního dne platí, že p�ipomínky musí být sd�leny minimáln� 24 hod p�ed kone�ným termínem spln�ní. 
5. Sd�lení, pokyny, p�ipomínky, žádosti, návrhy, výzvy a upozorn�ní sd�lená p�i jednání kontrolního dne a uvedená v zápisu z kontrolního dne se považují 
za doru�ená ú�astník�m kontrolního dne dnem jeho konání. 
6. Za každý p�ípad porušení povinnosti objednatele ú�astnit se prost�ednictvím hl. stavbyvedoucího kontrolního dne je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- K�.   
 
odd. 20.  Zajišt�ní a kontrola kvality  
1. Objednatel je oprávn�n pr�b�žn� provád�t kontrolu provedených prací tak, aby kontrola probíhala plynule sou�asn� s postupným provád�ním díla a v 
souladu se schváleným harmonogramem.   
2. Kvalita materiál�, za�ízení a prací, musí být v souladu s: 
• kvalitativními požadavky p�edepsanými ve smlouv� o dílo a jejích p�ílohách 
• technickými normami �SN (v p�ípad� neexistence s normami DIN) v�etn� norem doporu�ených  
• technickými propozicemi výrobc� a distributor� p�íslušných stavebních hmot, konstrukcí, materiál� a za�ízení 
• obecn� p�ijímanými kvalitativními a estetickými požadavky s tím, že v p�ípad� pochybností o t�chto požadavcích je zhotovitel povinen p�edem si 

vyžádat stanovisko objednatele, p�ípadn� p�edložit ke schválení vzorky v úvahu p�icházejících materiál�, vytvo�it referen�ní �ást díla nebo jiným 
vhodným postupem postavit na jisto kvalitativní požadavky objednatele 

3. Zhotovitel nesmí použít žádné jiné materiály, látky a za�ízení než ty, kterém jsou specifikovány ve smlouv� o dílo a jejích p�ílohách nebo byly schváleny 
objednatelem, zejména pokud se jedná o povrchovou úpravu, typ, barvu apod. Nevyplývá-li výslovn� z PD n�co jiného, budou k zabudování do díla 
používány pouze materiály, látky a za�ízení nová, dosud nepoužitá, k zamýšlenému ú�elu ur�ená (schválená) a p�ed použitím k provád�ní díla vhodn� 
skladovaná. Objednatel není povinen uhradit zhotoviteli materiály, látky a za�ízení, které p�edepsaným specifikacím nevyhoví. 
4. Zhotovitel je povinen použít veškeré materiály, látky a za�ízení se zvláštní pe�livostí a v souladu s veškerými pokyny výrobc�, zejména p�i manipulaci, 
skladování, ochran�, instalaci a používání tak, aby bylo dosaženo zhotovení nezávadného díla. V pr�b�hu provád�ní díla musí být na staveništi uchovány 
pokyny výrobc� a ostatní informace týkající se materiál�, látek a za�ízení a na požádání musí být p�edloženy objednateli. 
5. Zhotovitel nesmí m�nit, pozm��ovat, odstra�ovat nebo znehodnocovat zna�ky, údaje o výrobcích, typová ozna�ení a další identifika�ní znaky materiál�, 
látek a za�ízení dopravených na staveništ� za ú�elem použití k provád�ní díla. Totéž v p�im��eném rozsahu platí pro materiály a za�ízení zabudované do 
díla. 
6. Zhotovitel je povinen realizovat dílo se zvláštní pe�livostí a v nadpr�m�rné kvalit�, p�i�emž bude usilovat o to, aby dílo bylo provád�no bez závad a 
nedostatk�, a bez vyzvání okamžit� zajistí nápravu jakéhokoliv pochybení, které sám p�i provád�ní díla zjistí.  
7. Objednatel, TDI je oprávn�n formou upozorn�ní na závadu nebo formou soupisu závad upozor�ovat zhotovitele na nedostatky a závady p�i provád�ní 
díla, zejména na: 
• použití nevhodných, nesprávných nebo nekvalitních materiál�, látek nebo za�ízení p�i provád�ní díla 
• použití nevhodných nebo nesprávných technologických postup� p�i provád�ní díla 
• odchylky od PD 
• nedodržení podmínek stavebního povolení (v�etn� všech jeho p�íloh), rozhodnutí ve�ejnoprávních orgán�, smlouvy o dílo nebo jejích p�íloh 
• poškození d�íve provedených prací a dodávek p�i dalším postupu provád�ní díla 
• nekvalitní provedení prací p�i provád�ní díla. 
8. Zhotovitel je povinen odstranit závady a nedostatky p�i provád�ní díla, na které objednatel upozorní, a to v termínech stanovených objednatelem nebo 
jeho TDI v upozorn�ní na závadu nebo v soupisu závad. Odstran�ním závady nebo nedostatku se rozumí p�ijetí odpovídajících opat�ení sm��ujících 
k náprav� závadného stavu a k �ádnému pokra�ování provád�ní díla, jako je nap�.: 
• odstran�ní nevhodných, nesprávných nebo nekvalitních materiál�, látek a za�ízení 
• nahrazení neodpovídajících materiál�, látek a za�ízení, jinými vhodnými, správnými a kvalitními materiály, látkami a za�ízeními 
• odstran�ní výsledk� nekvalitn� provedených prací a jejich op�tovné provedení v náležité kvalit� 
• odstran�ní d�sledk� poškození již provedených �ástí díla 
• zavedení organiza�ních, technických, personálních a jiných opat�ení k p�edcházení poškozování provedených �ástí díla a nekvalitnímu provád�ní 

prací a dodávek  
9. Neodstraní-li zhotovitel závadu v termínu stanoveném objednatelem nebo nerespektuje-li p�i odstra�ování závady pokyny objednatele, m�že mu až do 
její odstran�ní objednatelem pozastaveno jakékoliv finan�ní pln�ní. Dále má objednatel v takovém p�ípad� právo zajistit nápravu prost�ednictvím t�etí 
osoby nebo sám a náklady s tím spojené je zhotovitel povinen objednateli zaplatit.  
10. Objednatel je oprávn�n kontrolovat odstra�ování závad uvedených v soupisu závad z vlastní iniciativy nebo na výzvu zhotovitele, p�i�emž provedení 
kontroly odstran�ní závady potvrdí objednatel v soupisu závad svým podpisem. 
11. V p�ípad�, že neodstran�né závady zásadním zp�sobem ohrožují kvalitu díla jako celku, je objednatel oprávn�n mimo jiné: 
• dát p�íkaz k p�erušení prací 
• nekvalitn� provedené práce neodsouhlasit jako provedené pro ú�ely výkazu provedených prací  
• odstoupit od smlouvy o dílo. 
12. Objednatel je oprávn�n na�ídit zhotoviteli provedení opat�ení, umož�ujících pr�b�žn� kontrolovat kvalitu provád�ných prací,  
13. Objednatel je oprávn�n v pr�b�hu provád�ní díla požadovat od zhotovitele doložení odpovídajících listin a doklad� o materiálech, látkách a za�ízeních, 
které mají být použity nebo jsou používány p�i provád�ní díla. Nep�edloží-li zhotovitel požadované doklady, je objednatel oprávn�n zakázat použití 
dot�ených materiál�, látek a za�ízení p�i provád�ní díla až do doby p�edložení p�íslušných doklad�. Neprokáže-li zhotovitel, že materiál, látka nebo za�ízení 
je vhodné pro použití k provád�ní díla, pop�. že má p�edepsané vlastnosti, atesty, prohlášení o shod� apod. dle projektové dokumentace a obecn� 
závazných právních p�edpis� v p�im��ené lh�t� od vydání zákazu k použití dle tohoto odstavce, je na pokyn objednatele zhotovitel povinen takové 
materiály, látky nebo za�ízení odstranit ze staveništ�. 
14. Bez ohledu na kontroly kvality provád�ného díla realizované ze strany objednatele je zhotovitel povinen sám aplikovat na vlastní práce a dodávky, 
jakož i na práce a dodávky svých subdodavatel�, systém vnit�ní kontroly jakosti. Zhotovitel je povinen seznámit objednatele na jeho žádost s principy a 
postupy svého systému vnit�ní kontroly jakosti, pop�ípad� koordinovat související kontrolní �innost s objednatelem. 
15. Provedení kontroly jakékoliv �ásti díla ze strany objednatele, neomezuje odpov�dnost zhotovitele za závady a nedostatky na kontrolované �ásti díla, 
zejména nijak neovliv�uje odpov�dnost zhotovitele za jakékoliv závady a nedostatky, které nebyly zjišt�ny p�i kontrole a které se projeví nebo budou 
zjišt�ny pozd�ji. Provedením kontroly jakékoliv �ásti díla nelze takovou �ást díla považovat za p�evzatou objednatelem. 
16. Zhotovitel je povinen se na písemnou výzvu objednatele ú�astnit všech kontrol konaných v souvislosti s provád�ním díla nebo s pln�ním dalších 
povinností plynoucích ze smlouvy a jejích p�íloh. 
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17. Zhotovitel je oprávn�n používat na staveništi jen elektrická, tlaková �i jiná technická za�ízení, schválená k provozu v �R, a která jsou v �ádném 
technickém stavu. 
18. Objednatel má za ú�elem kontroly kvality p�ístup na všechna pracovišt� zhotovitele, kde jsou zpracovávány nebo uskladn�ny materiály a za�ízení 
ur�ené pro zapracování do díla.  
 
odd. 21  Vzorkování 
1. Zhotovitel se zavazuje, že si nechá objednatelem p�edem písemn� schválit veškeré použité materiály, výrobky a za�ízení, jakož i druhy a barvy 
povrchových úprav, které nejsou jednozna�n� specifikovány v objednatelem schválené projektové dokumentaci. Totéž platí i pro zhotovitelem navrhované 
výrobky, pokud zhotovitel navrhuje zám�nu jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo za�ízení. Objednatel má právo odmítnout v rámci vzorkování p�edkládaný 
materiál, výrobek nebo za�ízení, pokud nabude p�esv�d�ení, že neodpovídá standardu popsanému v projektové dokumentaci, a požadovat dodání v 
projektové dokumentaci p�edepsaného výrobku.  
2. Odmítne-li objednatel vzorek p�edkládaný za ú�elem zám�ny materiálu, výrobku nebo za�ízení, platí, že zhotovitel je povinen dodat p�vodn� sjednaný 
materiál, výrobek nebo za�ízení. 
3. Odmítne-li objednatel všechny vzorky p�edložené zhotovitelem za ú�elem specifikace materiálu, výrobku nebo za�ízení, které není v PD detailn� 
specifikováno, je zhotovitel povinen pokra�ovat v p�edkládání dalších vzork�, p�i�emž objednatel bude usilovat o bližší up�esn�ní p�edstavy investora. 
4. Neschválené materiály, výrobky a za�ízení, pokud podléhaly vzorkování, p�edstavují vadu díla a objednatel není povinen je p�evzít ani zaplatit. 
5. Zhotovitel je povinen p�edložit všechny vzorky opat�ené štítkem (pr�vodním listem) s následujícími údaji: 
• Název díla  
• Název materiálu, výrobku nebo látky 
• �íslo vzorku 
• Výrobce  
• Popis vzorku s technickou specifikací 
• Datum p�edložení 
• Místo pro schvalovací záznam autorského dozoru (podpis a datum) 
• Místo pro schvalovací záznam objednatele (podpis a datum). 
6. Zhotovitel je povinen p�edložit veškeré vzorky s dostate�ným �asovým p�edstihem p�ed použitím daných materiál�, výrobk� a za�ízení k provád�ní díla. 
7. Vzorkování je povinen zú�astnit se zástupce zhotovitele zp�sobilý poskytnout podrobn�jší informace k p�edkládaným vzork�m; v p�ípad� vzorkování za 
ú�elem zám�ny materiálu, výrobku nebo za�ízení nebo v souvislosti se zm�nou díla se vzorkování zú�astní za stranu zhotovitele též osoba kvalifikovaná 
v oblasti stavebních náklad�. 
8. Výsledek vzorkování se zachytí v p�ípad� kladného rozhodnutí objednatele na p�íslušném pr�vodním listu vybraného vzorku podpisem objednatele 
s tím, že originál pr�vodního listu vybraného vzorku p�evezme objednatel.  
9. Zhotovitel je povinen uchovat vybraný (odsouhlasený) vzorek spolu s ozna�ením umož�ujícím jednozna�né p�i�azení vybraného vzorku k p�íslušnému 
pr�vodnímu listu, a to až do doby p�evzetí díla objednatelem. Není-li možné vzorek uchovat, provede zhotovitel spolu s objednatelem dle jeho pokyn� 
dostate�nou dokumentaci vzorku a bude namísto vzorku uchována tato dokumentace. 
10. Zhotovitel je oprávn�n používat p�i provád�ní díla pouze takové materiály, výrobky a za�ízení podléhající vzorkování, které v�rn� odpovídají vybraným 
(odsouhlaseným) vzork�m. 
11. Uchovávané vybrané (odsouhlasené) vzorky, pop�ípad� dokumentaci neuchovatelných vybraných (odsouhlasených) vzork�, je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen kdykoliv v pr�b�hu provád�ní díla p�edložit objednateli za ú�elem provedení kontroly shody používaných materiál�, výrobk� nebo 
za�ízení s odsouhlasenými vzorky. 
12. Ustanovení tohoto odd. nevylu�uje, aby odpovídající vzorek obstaral objednatel a p�edal jej zhotoviteli jako schválený s údaji pot�ebnými pro identifikaci 
vzorku a pro obstarání materiálu, výrobku nebo za�ízení odpovídajícího p�íslušnému p�edávanému vzorku. 
 
odd. 22. Zapojení subdodavatel� do provád�ní díla  
1. Hodlá-li zhotovitel využít p�i provád�ní díla subdodavatele, je povinen p�edem (tj. p�ed uzav�ením p�íslušné smlouvy se subdodavatelem) oznámit takový 
zám�r objednateli s údaji o firm�, sídle a identifika�ním �ísle uvažovaného subdodavatele a rozsahu prací, dodávek a výkon�, které hodlá subdodavateli 
zadat v�etn� specifikace �ásti nebo �ástí díla, na kterých má být realizována subdodávka p�íslušného subdodavatele. 
2. Zhotovitel je oprávn�n pov��it provád�ním �ásti díla subdodavatele pouze s p�edchozím písemným souhlasem objednatele, i v takovém p�ípad� má 
zhotovitel odpov�dnost, jako by dílo provád�l sám a je povinen p�edložit objednateli ve lh�t� 10 dn� uzav�enou smlouvu mezi ním a osobou, která bude 
dílo provád�t. 
3. Zhotovitel je povinen zajistit smluvn�, aby všichni jeho subdodavatelé dodržovali povinnosti stanovené zhotoviteli t�mito VSPO ve vztahu ke staveništi, 
k osobám podílejícím se na provád�ní díla, jakož i obecné povinnosti plynoucí z t�chto VSPO, smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem a 
z obecn� závazných právních p�edpis�. 
4. Pokud zhotovitel použije pro provedení díla nebo jeho �ásti subdodavatele, nese v��i objednateli stejnou odpov�dnost, jako by dílo provád�l sám, a 
odpovídá za veškeré škody a porušení smlouvy o dílo zavin�né subdodavateli. Subdodavatelé jsou vždy smluvním partnerem zhotovitele. 
5. Zhotovitel je povinen v p�ípad� porušení povinností subdodavatele nahradit v p�ípad� pokynu objednatele tohoto subdodavatele jiným subdodavatelem. 
Odpov�dnost zhotovitele v��i objednateli se tím neomezuje. 
6. Objednatel je oprávn�n v p�ípad� pochybností o pln�ní závazk� zhotovitele v��i zhotovitelovu subdodavateli díla nebo jeho �ásti požadovat po 
zhotoviteli p�edložení veškeré dokumentace ke vztahu s p�íslušným subdodavatelem, v�etn� smlouvy a fakturace. Objednatel je oprávn�n plnit své 
pen�žité závazky v��i zhotoviteli p�ímo k rukám zhotovitelova subdodavatele díla nebo jeho �ásti, pokud tyto závazky ve splatnosti neplní zhotovitel� 
takovéto úhrady se považují a zaú�tují za platby zhotoviteli hrazené na ú�et t�etí osoby jako na platební místo ur�ené zhotovitelem.  
7. Zhotovitel je povinen u�init sou�ástí svého ujednání se svým subdodavatelem díla nebo jeho �ásti ujednání o tom, že pro p�ípad p�ed�asného ukon�ení 
smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem je subdodavatel povinen dokon�it svoji subdodávku za stejných smluvních podmínek v�etn� cenových 
p�ímo pro objednatele, pokud to bude objednatel požadovat. 
8. Za každý p�ípad porušení kterékoliv z povinností uvedené v p�edchozích odstavcích tohoto odd. VSOP je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 40.000,- K�.  
 
odd. 23.  Další práva a povinnosti stran 
1. Zhotovitel   
- je odpov�dný za �ádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provád�ní. 
- je povinen ve smyslu zák. �. 183/2006 Sb. použít pro realizaci díla jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu p�edpokládané existence stavby 
byla p�i b�žné údržb� zaru�ena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpe�nost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního 
prost�edí a bezpe�nost p�i užívání. 
- je povinen vyjít vst�íc na�ízením objednatele zejména v následujícím: 
a) zv�tšení nebo zmenšení kvantity každého výkonu p�edpokládaného smlouvou, 
b) výkony, které byly ve smlouv� sjednány zcela vylou�it, 
c) zm�na povahy nebo kvality práce nebo druhu každého výkonu p�edpokládaného smlouvou, 
d) zm�na výškové polohy, os, pozice, vyrovnání a dimenze každého výkonu p�edpokládaného smlouvou, 
e) provedení ve smlouv� nep�edpokládaných výkon� jakéhokoliv požadovaného druhu 
Žádná ze zm�n výkonu na�ízená objednatelem neznamená nikterak porušení smlouvy nebo ne�iní smlouvu v celku ani z �ásti neplatnou. 
- je povinen p�erušit práce, pokud objednatel dá k tomu p�íkaz s od�vodn�ním, že zhotovitel poskytuje vadné pln�ní nebo jinak porušuje tuto smlouvu �i 
právní p�edpisy 
- je povinen zastavit práce, pokud objednatel dá k tomu p�íkaz a uzav�ít s objednatelem dohodu o p�ed�asném ukon�ení prací 
- je povinen umožnit provedení subdodávek a dalších výkon� a dodávek sm��ujících k realizaci projektu, které nejsou p�edm�tem smlouvy o dílo, je 
povinen v rámci svých výkon� dle smlouvy o dílo poskytnout sou�innost osobám provád�jícím tyto výkony a dodávky a koordinovat s nimi svoji práci 
- je v pr�b�hu provád�ní díla povinen neprodlen� informovat objednatele, pokud se dozví o jakékoliv skute�nosti nebo okolnosti, která by mohla vést ke 
zpožd�ní termín�, zm�nám ceny díla nebo zhoršení kvality provedení díla a sou�asn� p�edkládat objednateli návrhy opat�ení k dodržení termín�, 
zachování cen nebo zajišt�ní kvality provedení díla a poskytnout mu p�i tom poradenskou �innost. Nesplní-li zhotovitel tyto povinnosti, nese odpov�dnost 
za veškeré škody, které vzniknou v d�sledku nespln�ní této povinnosti, p�i�emž je povinen poskytnout veškeré výkony tak, aby bylo dosaženo 
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p�edepsaného provedení díla v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo, aniž by byl oprávn�n vznést související nároky na náhradu za dodate�né výkony 
nebo na zm�nu ceny díla. 
- je povinen objednateli kdykoli umožnit objednateli nahlédnutí do podklad� souvisejících s provád�ním díla, je povinen pr�b�žn� a v�as informovat 
objednatele o stavu projektování, stavu provád�ní díla, rozsahu zadaných subdodávek, rozpracovanosti výrobk� ur�ených pro provedení díla, a dalších 
poznatcích nebo problémech, které mohou mít vliv na rozhodování objednatele o otázkách, o nichž je podle smlouvy o dílo a t�chto obchodních podmínek 
oprávn�n rozhodovat. 
- je povinen vym�nit, tj. trvale odvolat z provád�ní díla a nahradit jiným pracovníkem, kteréhokoliv pracovníka pov��eného jednotlivými úkoly p�i provád�ní 
díla v p�ípad�, že o to požádá objednatel. 
- na výzvu objednatele je povinen p�edložit: 
a) osv�d�ení o registraci, kde je uveden jako plátce z p�íjm� ze závislé �innosti, 
b) listinu, která bude dosv�d�ovat, že da� ze závislé �innosti hradí dle ust. § 38 f) zákona �. 586/1992 Sb., v platném zn�ní; 
c) listinu, která bude prokazovat zajišt�ní dan� dle ust. § 38 e) nebo dle ust. § 38 d) zákona �. 586/1992 Sb., v platném zn�ní.  
Smluvní strany se dohodly, že nep�edloží-li zhotovitel uvedené listiny ve lh�t� stanovené objednatelem, má objednatel právo jednostrann� z fakturované 
�ástky provést zádržné na zajišt�ní dan�, a to ve výši odpovídající da�ové povinnosti, navýšené o p�edpokládanou �ástku p�ípadné sankce stanovené 
p�íslušným finan�ním ú�adem za nespln�ní da�ové povinnosti zhotovitelem. 
 
2. Objednatel  
- je oprávn�n k soustavné kontrole provád�ní díla a v p�ípad� pot�eby i ve výrobn� zhotovitele 
-- je oprávn�n zastavit práce, a to vedle jiných p�ípad� uvedených ve VSOP i v p�ípad�, že zhotovitel svým postupem ma�í spln�ní dohodnutého termínu 
nebo rozhodujících díl�ích termín� a tím i realizaci dohodnutého díla, zejména porušením povinností stanovených v této smlouv� nebo v t�chto smluvních 
podmínkách, pop�. odmítne nastoupit na výzvu objednatele k zahájení prací, odmítne dílo dle této smlouvy provést nebo bude opakovan� poskytovat 
vadné pln�ní a nesjedná nápravu. V takovém p�ípad� je objednatel oprávn�n obrátit se na t�etí osobu a uzav�ít s ní dohodu o dokon�ení díla zhotovitele, 
pop�. dílo dokon�it sám. Objednatel je v tomto p�ípad� oprávn�n náklady na toto dokon�ení díla v plné výši p�eú�tovat zhotoviteli, který je povinen je 
neprodlen� uhradit nejpozd�ji do 14ti dn� od doru�ení faktury. 
- m�že požádat zhotovitele, aby zakázal p�ístup na staveništ� t�m svým zam�stnanc�m nebo subdodavatel�m, jež objednatel považuje za 
nekompetentní, nedbalé, nedodržující pokyny objednatele nebo jinak problematické. 
- v p�ípad�, že v pr�b�hu stavby je zjišt�no, že jsou ohroženy termíny dohodnutého pln�ní ze strany zhotovitele, je oprávn�n požadovat na n�m nasazení 
v�tší kapacity i práce v prodloužených sm�nách, aby byl harmonogram dodržen. 
- má právo požadovat po zhotoviteli další dodate�né práce a dodávky související s dílem, pokud takto požadované práce svým finan�ním objemem 
nep�ekro�í 10% celkové ceny (bez DPH) sjednaného díla. Zhotovitel je povinen toto pln�ní zajistit, p�i�emž platí, že v cen� díla je zahrnuto i toto 
objednatelem dodate�n� zahrnuté pln�ní a to do výše 1% ceny díla (bez DPH). Na pln�ní nad 1% ceny díla bude uzav�en dodatek ke smlouv� o dílo. 
V rozsahu do 5% ceny díla (bez DPH) provede zhotovitel dílo v �ase sjednaném touto smlouvou, pro vyšší rozsah bude termín dohodnut.  
 
odd. 24. Další ujednání o cen�, fakturování a placení 
1. Cena díla obsahuje veškeré náklady nezbytné pro kvalitní zhotovení díla jako nap�.  
� náklady na dopravu,VRN, kompleta�ní �innost, koordinaci s ostatními profesemi a koordinaci a p�ípadné dopracování provád�cího projektu, 
� náklady na zajišt�ní pot�ebných doklad�, na vypracování projektu skute�ného provedení díla ve t�ech vyhotoveních  
� pojišt�ní, zajišt�ní bezpe�né práce,  
� náklady na ochranu materiál� a díla až do p�ejímky, poplatky za skládky,  
� náklady na zimní opat�ení, p�ípadn� na další zhoršené pov�trnostní podmínky 
� náklady na za�ízení staveništ� a jeho provoz, náklady spojené s omezeným p�ístupem k dílu a omezeným prostorem pro staveništ�, ceny vodného,       

sto�ného a energií, pracovní lešení, plošiny, p�íp. nutné zvedací mechanizmy a jejich montáž,  
� náklady na požární ut�sn�ní prostup� 
� náklady na zhotovení a odstran�ní vzork�, p�edepsané zkoušky a atesty 
� náklady na likvidaci odpad� 
� náklady spojené s prostoji vzniklými soub�žnou �inností jiných dodavatel�, statickými úpravami nebo dalšími požadavky, které vyplynou z pot�eb 

stavby 
� náklady spojené se zárukou za jakost díla  
� náklady na zkušební provoz, komplexní vyzkoušení, odborné zaškolení obsluhy, zprovozn�ní  
� náklady na práce HSV související s provád�ným dílem   
� to je náklady na veškeré i ztížené podmínky, které je možno p�i provád�ní díla, doprav� nebo uložení hmot o�ekávat (zhotovitel si je v�dom, že na 

pozd�jší dopl�ky nebude brán z�etel).  
� V cen� díla je obsažen i p�edpokládaný vývoj cen vstupních náklad� a p�edpokládané zvýšení ceny v závislosti na �ase pln�ní. Náklady na výše 

uvedené práce nebudou objednatelem zvláš� hrazeny a jsou sou�ástí smluvní ceny. 
2. U položek jejichž cena není v nabídce stanovena se má zato, že jsou zahrnuty v cen� díla. Ocen�ní opomenutých �ástí díla, které zhotovitel nezahrnul 
do rozpo�tu, nelze dodate�n� zahrnout do ceny díla jejím navýšením. 
3. Rozpis ceny je uveden v cenové nabídce zhotovitele. § 547 odst. 2 a 3 obchodního zákoníku se ve vztahu k rozpisu neuplatní. Tento rozpis ceny slouží 
pouze pro ú�ely fakturace (rozpis položek a jejich ocen�ní) a ocen�ní objednatelem požadovaných víceprací a ocen�ní mén�prací. Zhotovitel má nárok na 
úhradu ceny pouze skute�n� provedených prací a dodávek, proto je celková cena k úhrad� rovna sou�tu cen jednotlivých realizovaných položek (výkon�) 
v cenách uvedených v rozpisu, maximáln� však �iní celkovou ve smlouv� dohodnutou �ástku. Nebudou-li pro rozpor PD a rozpisu n�které výkony (položky) 
uvedené v rozpisu realizovány, resp. budou realizovány v menších objemech než uvedených v rozpisu, snižuje se cena díla k úhrad� o cenu t�chto 
nerealizovaných výkon�, resp. nerealizovaných objem�, která je u t�chto výkon� (položek) uvedena v rozpisu.   
4. Zhotovitel není oprávn�n využívat chyb, špatného porozum�ní nebo jakékoli obdobné p�í�iny k od�vodn�ní žádosti o zvýšení ceny ve vztahu k cen� 
nabídnuté a stvrzené smluvn�. 
 
odd. 25. Fakturování a placení  
1. Úhradu ceny díla objednatel provede na základ� vyú�tování – fakturace objednatelem, provád�né dle ujednání ve smlouv� o dílo bu� m�sí�n� nebo až 
po provedení celého díla, kterým se rozumí jeho ukon�ení a protokolární p�edání objednateli. 
2. V p�ípad� m�sí�ní fakturace bude tato díl�í fakturace provád�na dle objemu skute�n� provedených prací a dodávek v p�edchozím kalendá�ním m�síci. 
Zhotovitel bude p�edkládat objednateli podepsaný soupis provedených prací a dodávek („SPPD“) a odpovídající zjiš�ovací protokol nejpozd�ji poslední den 
v m�síci, v n�mž byly vykázané práce a dodávky provedeny. Hlavní stavbyvedoucí objednatele provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených 
prací a dodávek. Pokud je soupis prací a dodávek v po�ádku, hlavní stavbyvedoucí jej p�edloží spolu se zjiš�ovacím protokolem ke schválení a podpisu 
statutárnímu zástupci objednatele Svatoslavu Outulnému nebo ing. Svatoslavu Outulnému a následn� objednatel tímto statutárním zástupce objednatele 
výslovn� schválený a podepsaný soupis prací a dodávek se zjiš�ovacím protokolem p�edá zhotoviteli. V opa�ném p�ípad� vrátí objednatel zhotoviteli 
soupis prací a dodávek a zjiš�ovací protokol k oprav�.  
V souladu s takto potvrzeným zjiš�ovacím protokolem vystaví zhotovitel díl�í fakturu s náležitostmi dle odst. 9. tohoto odd. VSOP a dohodnutou splatností. 
Fakturu nelze vystavit a proplatit bez statutárním zástupcem objednatele Svatoslavem Outulným nebo ing. Svatoslavem Outulným schváleného a 
podepsaného soupisu prací a dodávek a zjiš�ovacího protokolu, které musí být nedílnou sou�ástí faktury. První faktura bude však uhrazena až po 
p�edložení záru�ní listiny za provedení díla ve smyslu �l. smlouvy o dílo (pokud je bankovní garance smlouvou sjednána). Datem uskute�n�ní zdanitelného 
pln�ní v p�ípad� díl�ího pln�ní se rozumí poslední den v m�síci, ve kterém byly práce a dodávky provedeny. Sou�et díl�ích faktur však nesmí p�ekro�it 
90% ze sjednané ceny díla v�. DPH. Z každé jednotlivé díl�í m�sí�ní faktury (z ú�tované �ástky v�. DPH) bude provedena pozastávka ve výši 10%, která 
bude uvoln�na po vystavení a doru�ení správné a oprávn�né kone�né faktury, a to ve lh�t� 14 pracovních dn� od doru�ení písemné žádosti o uvoln�ní 
pozastávky objednateli.  
3. Poslední tzv. kone�nou fakturu má zhotovitel právo vystavit a požadovat její zaplacení pouze a až v p�ípad� provedení celého díla (jeho ukon�ení a 
protokolárním p�edání objednateli). Faktura musí být vystavena a objednateli doru�ena do 15 dn� ode dne zdanitelného pln�ní, kterým je ukon�ení a 
p�edání díla objednateli. Kone�ná faktura však nebude �init mén� jak 10% ceny díla. Nedílnou sou�ástí kone�né faktury musí být ob�ma stranami 
odsouhlasený podepsaný SPPD a odsouhlasený a podepsaný zjiš�ovací protokol ke kone�né faktu�e (pro které platí procedura uvedená v odst. 2. tohoto 
oddíl VSOP) a protokol o p�edání a p�evzetí celého díla objednatelem, podepsaný oprávn�nými osobami obou smluvních stran, a to na stran� objednatele 
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hlavním stavbyvedoucím sou�asn� s výrobn� – obchodním nebo technicko - obchodním �editelem nebo samostatn� výrobn� – obchodním nebo technicko 
- obchodním �editelem nebo samostatn� statutárním zástupcem objednatele Svatoslavem Outulným nebo ing. Svatoslavem Outulným. 
4. Z kone�né faktury (z ú�tované �ástky) bude provedena pozastávka ve výši 10% z celkové odsouhlasené fakturace za dílo (z celkové ú�tované ceny v�. 
DPH). �ást pozastávky ve výši 50%, bude uvoln�na po p�edání a p�evzetí celého díla objednatelem a v p�ípad� subdodavatelského charakteru této 
smlouvy i investorem bez vad a nedod�lk� a po doru�ení dobropisu v p�ípad� napln�ní ujednání o skontu, a to ve lh�t� 14 pracovních dn� po doru�ení 
písemné žádosti zhotovitele o uvoln�ní pozastávky objednateli.  
5. Po uplynutí sjednané záru�ní doby bude uvoln�no na základ� písemné žádosti zhotovitele zbylých 50% nevy�erpané pozastávky, a to ve lh�t� do 14 
pracovních dn� od doru�ení písemné žádosti zhotovitele o uvoln�ní pozastávky objednateli. Tuto pozastávku lze v p�ípad� souhlasu objednatele nahradit 
bankovní zárukou, p�ípadn� sm�nkou se sm�ne�ným prohlášením. 
6. V p�ípad�, kdy je sjednáno zaplacení celé ceny díla až po jeho provedení, platí ustanovení odst. 3, 4 a 5 tohoto odd. VSOP.  
7. Objednatel splní svoji platební povinnost v den, který následuje po dni, v n�mž p�edložil proveditelný a krytý p�íkaz k úhrad� svému pen�žnímu ústavu. 
8. Splatnost faktur po�ítaná od data doru�ení objednateli �iní: 
a) Každá díl�í m�sí�ní faktura je splatná do 60 dní od data jejího doru�ení objednateli. Pro p�ípad její úhrady b�hem 20 denní prov��ovací lh�ty, po�ítáno 
od data doru�ení, se sjednává sleva z ceny ú�tované touto fakturou (v�. DPH) ve výši 3% (skonto).  
b) Kone�ná faktura splatná do 95 dní od jejího doru�ení objednateli. Pro p�ípad její úhrady b�hem 65 denní prov��ovací lh�ty, po�ítáno od data doru�ení, 
se sjednává sleva z ceny ú�tované touto fakturou (v�. DPH) ve výši 3% (skonto).   
c) P�i každém dalším novém p�edložení faktury se lh�ty po�ítají ode dne p�edložení této faktury.  
V p�ípad� úhrady faktur v prov��ovací lh�t� je zhotovitel povinen vystavit objednateli da�ový dobropis ve výši skonta.  
9. Faktury zhotovitele musí obsahovat zejména: 
� ozna�ení dodavatele a p�íjemce, jejich sídla (místo podnikání a trvalý pobyt v p�ípad� fyzické osoby), I� a DI� 
� �íslo smlouvy, ozna�ení díla, název stavby, st�edisko stavby  
� �íslo faktury, den odeslání a den splatnosti faktury 
� specifikaci zdanitelného pln�ní  
� datum uskute�n�ní zdanitelného pln�ní 
� ozna�ení pen�žního ústavu a �íslo ú�tu, na který se má platit 
� ú�tovanou cenu bez DPH, rozpis DPH dle platných p�edpis� 
� informaci o výši pozastávky 
� podpis oprávn�né osoby 
Kone�ná faktura dále musí obsahovat alespo� tyto další údaje: 
� celkovou cenu díla bez DPH, DPH celkem dle platných p�edpis� 
� rozpis vyú�tovaných �ástek podle jednotlivých díl�ích m�sí�ních faktur 
� celkovou �ástku k úhrad� 
� informaci o výši pozastávky 
10. Faktura je vadná a její splatnost nenastane, pokud faktura není doru�ena objednateli nebo není vystavena v souladu s odsouhlaseným SPPD, 
zjiš�ovacím protokolem a protokolem a p�edání a p�evzetí díla objednatelem nebo neobsahuje veškeré dohodnuté náležitosti nebo k ní nejsou p�iloženy 
dohodnuté listiny, dále není-li vystavena v souladu se zákonem o DPH, pop�. má jiné nedostatky. Zhotovitel má právo na zaplacení ceny ú�tované 
kone�nou fakturou pouze a až v p�ípad� provedení celého díla (jeho ukon�ení a protokolárním p�edání objednateli). Objednatel je však oprávn�n p�ijmout i 
zaplatit kone�nou fakturu, vystavenou navzdory neukon�ení �i protokolárnímu nep�edání díla, p�ijetím �i zaplacením takové faktury se nezakládá 
domn�nka provedení díla.  
Objednatel je oprávn�n vadnou fakturu zhotoviteli vrátit. Zhotovitel je oprávn�n, podle povahy nesprávnosti, fakturu opravit nebo nov� vyhotovit, s tím, že 
stanoví novou lh�tu splatnosti v p�vodní délce po�ítané ode dne doru�ení této nové (opravené) faktury.  
11. V p�ípad�, že v pr�b�hu stavby dojde k nár�stu pohledávek ze strany objednatele, je tento oprávn�n pozastavit platby do výše svých všech 
pohledávek. Tyto platby budou uvoln�ny po odstran�ní p�í�iny, která k pozastávce vedla, resp. po vyú�tování finan�ních nárok� objednatele. Toto je možno 
provést i v pr�b�hu pln�ní díla u díl�ích termín� a k uvoln�ní dojde po náprav� zjišt�ného stav. 
12. Objednatel je oprávn�n požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen p�edložit objednateli pr�kaz, že �ádné plní své finan�ní závazky v��i svým 
dodavatel�m – podzhotovitel�m. Objednatel je oprávn�n požadovat tento pr�kaz kdykoli po dobu pln�ní závazk� ze smlouvy o dílo. Pokud objednatel zjistí, 
že zhotovitel je v platební neschopnosti nebo neplní své finan�ní závazky v��i svým dodavatel�m, je objednatel oprávn�n uhradit dlužné �ástky p�ímo 
t�mto podzhotovitel�m a o takto zaplacené �ástky pak sníží (zapo�te) své pln�ní v��i zhotoviteli. Pokud objednatel zjistí takové skute�nosti opakovan� 
(druhý �i další p�ípad), bude to považováno za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem a zakládá to d�vod pro odstoupení od smlouvy objednatelem. 
13. Objednatel není v prodlení s úhradou svých závazk� v��i zhotoviteli v p�ípad�, že zhotoviteli doloží a prokáže, že jeho prodlení je zp�sobeno 
neplacením ze strany investora. 
14. Objednatel není v prodlení s úhradou svých závazk� v��i zhotoviteli po dobu, po kterou je zhotovitel je v prodlení s pln�ním díla v�etn� odstran�ní vad 
a nedod�lk�, o dobu prodlení zhotovitele se v takovém p�ípad� prodlužuje doba splatnosti závazk� objednatele.  
15. Zhotovitel není oprávn�n bez p�edchozího souhlasu objednatele jednostrann� zapo�íst svoji pohledávku za objednatelem proti vzájemné pohledávce 
objednatele.   
16. Zhotovitel není oprávn�n svoji pohledávku, resp. nárok vzniklý v��i objednateli v souvislosti se smlouvou o dílo postoupit t�etí osob�, zastavit nebo jinak 
obdobn� s ním disponovat bez p�edchozího písemného souhlasu objednatele.  
17. V p�ípad�, že stavba je financována ze státního rozpo�tu a dojde k opožd�né úhrad� finan�ních prost�edk� ze strany investora a objednatel z tohoto 
d�vodu nebude schopen hradit faktury v termínu dle uzav�ené smlouvy, budou strany postupovat takto: 
- objednatel bude neprodlen� zhotovitele informovat o vzniklé situaci 
- zhotovitel bude za ú�elem zajišt�ní plynulé realizace díla i nadále pokra�ovat v provád�ní díla a to až do doby, než smluvní strany dohodnou další postup 
- zhotovitel p�istoupí na prodloužení splatnosti faktur o dobu nezbytn� nutnou, nejdéle o dalších 90 dn� 
- v p�ípad� požadavku objednatele zhotovitel zastaví (omezí) práce a bude jednat o vzniklé situaci 
- Pokud dojde k zastavení stavby, zavazuje se zhotovitel uzav�ít s objednatelem dodatek o zm�n� rozsahu p�edm�tu pln�ní, p�íp. o zrušení smlouvy. 
18. V p�ípad� prodlení s placením fakturované ceny díla je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 1,2% ro�n�, maximáln� 
však ve výši 10% z ceny díla bez DPH. 
 
odd. 26.  Pozastávky 
1. Pozastávka (zádržné) z faktur zhotovitele p�edstavuje záruku na �ádné spln�ní smluvních závazk� zhotovitele, které mohou vyplynout z odpov�dnosti za 
vady a záruky za jakost, nároku na uhrazení smluvních pokut, nárok� na náhradu prokázané škody a jiných splatných nárok� objednatele. Pokud takové 
nároky objednatele v��i zhotoviteli vzniknou, je objednatel oprávn�n se uspokojit z pozastávky, pokud zhotovitel p�íslušný nárok objednatele neuspokojí 
sám na základ� výzvy objednatele.  
2. Z pozastávky je možné uhradit také odstran�ní vad a p�ípadných nedod�lk� pokud nebudou odstran�ny �ádn� a v�as podle lh�t uvedených v protokolu 
p�i p�evzetí díla objednatelem a objednatel si takové odstran�ní nechá provést jinou osobou nebo je jako odborná osoba provede sám.  
3. V p�ípad� použití pozastávky objednatelem b�hem provád�ní díla na základ� práva ur�eného v tomto odstavci, je zhotovitel povinen pozastávku doplnit 
na �ástku požadovanou smlouvou o dílo, pop�. nahradit chyb�jící �ást bankovní zárukou podle smlouvy o dílo (se souhlasem objednatele). Pokud 
zhotovitel nedoplní pozastávku složením pen�žních prost�edk� ani nep�edloží bankovní záruku podle podmínek smlouvy o dílo, je objednatel oprávn�n 
doplnit chyb�jící pozastávku srážkou (zapo�tením) z jakékoliv další platby, kterou má na základ� smlouvy o dílo v��i zhotoviteli uskute�nit. 
4. Použití pozastávky je objednatel povinen oznámit zhotoviteli spolu s výzvou k jejímu dopln�ní, p�i�emž mu pro ú�etní ú�ely vystaví p�íslušný ú�etní 
doklad o výši nároku a o jeho zapo�tení proti pohledávce zhotovitele. 
5. Objednatel i zhotovitel jsou povinni vést evidenci výše aktuáln� uplatn�ných pozastávek a na požádání kterékoliv ze stran si tyto evidence porovnají. 
 
odd. 27. Náhrady škod 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní náklady a na vlastní nebezpe�í a zajistit dílo proti krádeži a dalším škodám. P�evzetím staveništ� k 
provedení díla nese zhotovitel nebezpe�í všech škod na provád�ném díle pro objednatele a za materiál, a to od zahájení prací až do podepsání 
p�edávacího protokolu, kdy odpov�dnost za škody p�echází na objednatele. Vlastnictví ke zhotovovanému dílu p�echází ze zhotovitele na objednatele 
okamžikem zabudování, eventueln� provedením prací. 
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2. Pokud �inností zhotovitele dojde ke zp�sobení škody objednateli z d�vodu opomenutí, nedbalosti nebo nepln�ní podmínek této smlouvy o dílo, zákona, 
�SN �i jiných norem a p�edpis�, je zhotovitel povinen bez zbyte�ného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finan�n� uhradit. Veškeré náklady s 
tím spojené nese zhotovitel. 
3. Dále se zhotovitel zavazuje provést opravu p�ípadných škod, které vzniknou v d�sledku jeho �innosti na sousedních objektech a na díle zhotovitel� 
dalších �ástí stavby nebo jiným subjekt�m. Zhotovitel nese i veškeré d�sledky a další náklady plynoucí z takto vzniklých škod a p�i jejich odstra�ování. 
4. Za nedokon�ené �ásti díla nese plnou odpov�dnost zhotovitel. 
5. Objednatel nep�ebírá žádnou odpov�dnost za ztráty materiálu, za�ízení, stroj� atd. 
6. Zhotovitel nese odpov�dnost i za škody zp�sobené t�etími osobami pracujícími na základ� jeho vedení. 
7. Zhotovitel nese odpov�dnost i za p�ípadné škody na �ástech objektu, ve kterých nebudou provád�ny stavební práce, ale které jsou sou�ástí 
rekonstruovaného objektu a které vzniknou v d�sledku jeho �innosti. 
 
odd. 28. Zhoršení podmínek p�i provád�ní díla a vyšší moc 
1. Zvýšené náklady zhotovitele zp�sobené ztíženými podmínkami provád�ní díla, jako nap�. zimním a špatným po�asím, komplikovaností geologických 
pom�r�, soub�hem provád�ní archeologického pr�zkumu, špatnou dopravní dostupností apod., nejsou objednatelem hrazeny nad rámec ceny za dílo. 
2. Ztížené podmínky p�i provád�ní díla nemají žádný vliv na termínové závazky zhotovitele. Posunutí závazných termín� ani termínu p�evzetí díla z t�chto 
d�vodu je vylou�eno. 
3. Okolnosti vyšší moci m�že zhotovitel uplatnit v��i objednateli pouze za p�edpokladu, že tyto okolnosti vylou�ily provád�ní díla a že na výskyt t�chto 
okolností bezodkladn� písemn� upozornil objednatele s uvedením odhadu doby trvání okolností vyšší moci a odhadu p�edpokládané doby odstra�ování 
d�sledk� výskytu okolností vyšší moci. 
4. Okolnosti vyšší moci, které jsou sou�asn� pojistnou událostí ve vztahu k n�kterému z pojišt�ní, které je zhotovitel povinen sjednat, se z hlediska 
vzájemných vztah� obou smluvních stran smlouvy o dílo nezohled�ují v posunech termín� s tím, že pojistné pln�ní bude použito k odstran�ní následk� 
výskytu okolností vyšší moci a k náhrad� škod vzniklých v d�sledku výskytu okolností vyšší moci. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti nastalé 
nezávisle na v�li zhotovitele, ani z�ásti nevyvolané �i neumožn�né porušením jeho povinností vyplývajících ze smlouvy o dílo, z t�chto obchodních 
podmínek nebo z platných právních p�edpis� a nemající p�vod v jeho hospodá�ských pom�rech, které mu brání v pln�ní jeho povinností stanovených 
zákonem nebo smlouvou o dílo a u nichž nelze rozumn� p�edpokládat, že by zhotovitel takovou p�ekážku nebo její následky mohl odvrátit nebo p�ekonat 
nebo že by ji mohl p�edvídat v dob� uzav�ení smlouvy o dílo. 
5. Zhotovitel má nárok na prodloužení (posunutí) závazných termín� oproti smlouv� o dílo a sjednanému harmonogramu, pokud je zpožd�ní v provád�ní 
díla zp�sobeno výlu�n� výskytem okolností vyšší mocí a pokud zhotovitel tyto okolnosti �ádn� uplatnil u objednatele v souladu s t�mito obchodními 
podmínkami. Zhotoviteli nevzniká žádné právo na úhradu jakýchkoliv ztrát a škod, které utrp�l v souvislosti s prodloužením (posunutím) závazných termín�. 
 
odd. 29.  Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci   
1. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpe�nost práce všech osob v prostoru staveništ� b�hem provád�ní díla po celou dobu ode dne p�edání 
staveništ� do okamžiku p�edání a p�evzetí díla, p�íp. p�i odstra�ování vad díla. Po celou dobu provád�ní díla zajistí zhotovitel bezpe�nost práce a provozu, 
zejména dodržování veškerých právních p�edpis� o bezpe�nosti a ochran� zdraví p�i práci a požární ochran� na pracovišti a o ochran� životního prost�edí, 
a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením. Základní p�edpisy, které upravují požadavky na zachování bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci a které 
(m.j.) je zhotovitel povinen dodržovat jsou: 
-  z. �. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci v pracovn�právních vztazích a o zajišt�ní bezpe�nosti a 
ochrany zdraví p�i �innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn�právní vztahy (zákon o zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i 
práci); 
-  na�. vl. �. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích; 
- na�. vl. �. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky; 
- na�. vl. �. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provád�ní zkoušek z odborné zp�sobilosti,  
- na�. vl. �. 101/2005 Sb., o podrobn�jších požadavcích na pracovišt� a pracovní prost�edí,  
- z. �. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném zn�ní - §§ 101 až 106 
2. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za dodržování bezpe�nosti a ochrany zdraví svých pracovník� na staveništi a je povinen u�init veškerá 
bezpe�nostní opat�ení k zamezení pracovních úraz�. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli podrobné údaje o pracovním úrazu co nejd�íve po jeho 
vzniku. 
3. Zhotovitel je povinen dodržovat další platné p�edpisy na úseku bezpe�nosti práce, ochrany zdraví a p�edpisy o požární ochran� a prevenci, a to 
zejména: 
- z. �. 133/1985 Sb. Sb. o požární ochran� v platném zn�ní, 
- vyhl. �. 246/2001 Sb., kterou se provádí n�která ustanovení z. �. 133/1985 Sb., o požární prevenci, v platném zn�ní, 
- na�. vl. �. 494/2001 Sb. o evidenci, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu a okruh orgán� a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a 
zasílá záznam o úrazu, 
- �SN 33 2000-7-704 
- �SN 33 1600 
- �SN 60439-4. 
4. Zhotovitel je povinen dodržovat veškerá na�ízení a pokyny objednatele, která budou zhotoviteli sd�lena odpovídající dohodnutou formou (nap�. 
seznámení s provozním �ádem stavby p�i p�edávání staveništ� nebo p�i vstupním školení, zápisy z kontrol BOZP, kontrolních dn� apod.). 
Zajišt�ní prost�edk� bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci a požární ochrany je výlu�nu povinností zhotovitele. 
5. Bezpe�nost a ochrana zdraví - organiza�ní požadavky: 
- Zhotovitel má sv�j systém zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci zpracovaný nap�. ve form� podnikové sm�rnice zajišt�ní BOZP na základ� 
platné legislativy odborn� zp�sobilou osobou a schválené statutárním zástupcem spole�nosti. Na základ� této sm�rnice zpracuje p�ed zahájením prací 
zhotovitel konkrétní plán zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci pro danou stavbu se zvláštním d�razem na dodržováni zde uvedených požadavk�. 
- S ohledem na ustanovení § 101 Zákoníku práce, který ukládá zhotoviteli „povinnost soustavn� vyhledávat nebezpe�né �initele a procesy pracovního 
prost�edí a pracovních podmínek, zjiš�ovat jejich p�í�iny a zdroje. Na základ� tohoto zjišt�ní vyhledávat a hodnotit rizika a p�ijímat opat�ení k jejich 
odstran�ní," zpracuje zhotovitel písemné vyhodnocení rizik souvisejících s p�edm�tem jeho díla a návrh technických a organiza�ních opat�ení k eliminaci 
nebo omezení t�chto rizik (v rozsahu a formátu odpovídajícímu charakteru a rozsahu práce), a to nejpozd�ji p�ed zahájením stavebn� montážních proces�. 
Podle ustanovení § 9 Zákona �. 309/2006 Sb. toto vyhodnocení rizik zpracuje pro zhotovitele odborn� zp�sobilá osoba, která zajiš�uje i další úkoly v 
prevenci rizik a spolupracuje s vedoucími pracovníky zhotovitele na stavb� p�i konkrétním napln�ní ustanovení § 101 - 105 Zákoníku práce, které ukládá 
zhotoviteli povinnosti zajistit bezpe�nost a ochranu zdraví svých zam�stnanc� i ostatních osob zdržujících se s jeho v�domím na pracovišti s ohledem na 
možná rizika. Je nutné, aby všichni pracovníci vykonávali pouze �innosti, u kterých byli prokazateln� seznámeni s riziky práce. Ostatní osoby pohybující se 
s v�domím zhotovitele na staveništi (nap�. návšt�vy, konzultanti apod.) musí být rovn�ž prokazateln� seznámeni s riziky staveništ� a nesmí vykonávat 
žádnou fyzickou �innost vyžadující podrobné seznámení s riziky. Zhotovitel sd�lí objednateli jméno a kontakt na odborn� zp�sobilou osobu, zpracovávající 
p�íslušná vyhodnocení rizik. 
- Sou�ástí plánu zajišt�ní BOZP a jedním z obecných organiza�ních opat�ení k eliminaci rizik je systém školení BOZP v rozsahu a frekvencích 
požadovaných p�íslušnými p�edpisy, konkrétními riziky a kvalifikací pracovníka (periodické školení, vstupní školení p�i nástupu do zam�stnání, p�íslušné 
školení podle kvalifikace, seznámení s technologickým postupem a jiné) a léka�ské prohlídky podle v�ku a charakteru práce. D�ležitou sou�ástí systému 
školení je vstupní školení na nové pracovišt� (stavbu) s prokazatelným seznámením zam�stnanc� (a jiných pracovník�) s místními pom�ry na staveništi - 
osnova vstupního školení na staveništ� bude sestavena tak, aby byla zajišt�na dostate�ná informovanost všech osob na staveništi, požadovaná v § 103 
Zákoníku práce. 
- Zhotovitel zavede na stavb� systém evidence a registrace úraz�, tak jak to požaduje § 105 Zákoníku práce a stanoví související p�edpisy, zejména na�. 
vl. �. 494/2001 Sb. Všechny úrazy bude stanovená osoba zhotovitele evidovat do knihy úraz� uložené u stavbyvedoucího, pop�. mistra, aby nemohlo dojít k 
jejímu zneužití a dodate�nému zapsání úraz�, které se na stavb� nestaly. Knihu úraz� bude zhotovitel p�edkládat jednou týdn� (zpravidla p�i kontrolním 
dnu) ke kontrole objednateli, který bude oprávn�n po�ídit kopii záznam� z p�íslušného týdne. Úrazy podléhající registraci podle p�íslušných p�edpis� je 
zhotovitel povinen ohlásit mimo p�íslušné orgány stanovené zákonem i objednateli, a to okamžit� po zjišt�ní úrazu. Toto ohlášení úrazu objednateli 
nezbavuje zhotovitele povinnosti okamžit� ohlásit úraz na p�íslušné orgány a podniknout veškerá opat�ení nutná k záchran� život� a ochran� zdraví osob a 
majetku. Záznam o úrazu sepisuje nejbližší nad�ízený poškozeného podle pokyn� a v termínech stanovených platnými p�edpisy a kopii záznamu poskytne 
objednateli. Na každé stavb� bude mít zhotovitel minimáln� jednoho vyškoleného poskytovatele první pomoci. 
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- Schopnosti zhotovitele plnit zákonné požadavky v oblasti BOZP je objednatel oprávn�n si ov��it nap�. formou speciálního dotazníku zam��eného na 
BOZP, který zhotovitel p�edkládá spolu se sm�rnicí a konkrétním plánem zajišt�ní BOZP na stavb�. Po dokon�ení stavby má objednatel právo vyhodnotit 
�innost zhotovitele z hlediska BOZP. 
- Na stavb� budou jednozna�n� stanoveny pravomoci a povinnosti jednotlivých pracovník� zhotovitele vzhledem k úkol�m v oblasti BOZP (kontrolní 
�innost, evidence úraz� a podepisování záznam� o úrazech, požární prevence, p�id�lování a kontrola používání osobních ochranných pracovních 
prost�edk� atd.). 
- Zhotovitel p�edkládá jako sou�ást svého pln�ní plán organizace prací a technologické postupy a p�ed zahájením prací p�edloží podrobný pracovní a 
technologický postup nebo popis organizace práce zahrnující i díl�í �innosti, zpracovaný tak, aby z n�j byl z�ejmý zp�sob zajišt�ní BOZP p�i provád�ní 
prací tak, jak to požaduje nap�. Zákon �. 309/2006 Sb. Technologické postupy a popisy organizace práce podléhají schválení objednatele podobn� jako 
dílenská nebo jiná dokumentace zpracovávaná zhotovitelem a bez schváleného technologického postupu není možno práce zahájit. Se schváleným 
technologickým postupem musí být prokazateln� seznámeni všichni pracovníci, kte�í budou práce provád�t. 
- Vzhledem k tomu, že pády z výšek tvo�í statisticky nejvýznamn�jší p�í�inu smrtelných úraz� zpracuje zhotovitel p�ed zahájením prací na základ� 
vyhodnocení rizika plán opat�ení proti pádu osob a p�edm�t� z výšky, kde bude stanoven konkrétní zp�sob ochrany proti pádu u jednotlivých �inností, 
p�i�emž p�i návrhu budou vždy p�ednostn� uvažována technicko-organiza�ní opat�ení (nap�. vylou�ení prací ve výšce provedením ur�itých operací na zemi 
nebo uvnit� objektu), poté kolektivní opat�ení (ochranné zábradlí, lešení, pracovní podlaha, záchytné sít�) a až jako poslední možnost, kdy nelze použít 
žádnou z p�edchozích variant, m�že být navrženo �ešení využívající prost�edk� osobního zajišt�ní pracovník� proti pádu (nap�. bezpe�nostních postroj�). 
Prost�edky osobního zajišt�ní budou však vždy použity jako sou�ást profesionáln� navrženého systému zachycení pádu odpovídajícího podmínkám Stavby 
a sestávajícího z jednotlivých prost�edk� spl�ujících požadavky platných p�edpis� (nap�. �SN EN 361, �SN EN 360, �SN EN 795, �SN EN 362 aj.). 
Schválený plán opat�ení proti pádu se promítne do p�íslušných technologických postup�. 
- Zhotovitel bude mít na stavbu zpracován systém kontrol BOZP a PO na Stavb� (nap�. denní - mistr, týdenní - stavbyvedoucí, m�sí�ní apod. - vyšší 
nad�ízený, mimo�ádné - odborn� zp�sobilá osoba) a bude objednateli p�edkládat zápisy z t�chto kontrol v�etn� záznam� o odstran�ní závad a p�ípadných 
postih� jednotlivc� za nedodržování BOZP a zásad PO. Zhotovitel je povinen informovat (neprodlen�, pokud možno s p�edstihem) objednatele o 
p�ípadných kontrolách nebo jiných akcích orgán� státního odborného dozoru na staveništi nebo v provozovnách zhotovitele a o výsledcích t�chto kontrol. 
- Zhotovitel bude mít k dispozici na stavb� pot�ebné právní p�edpisy a ostatní p�edpisy související obecn� s BOZP a PO a p�íslušné nezbytné technické 
normy podle charakteru práce pro rychlé �ešení p�ípadných spor�. 
- V p�ípad� podpovrchových prací provád�ných hornickým zp�sobem je zhotovitel povinen �ídit se povinnostmi vyplývajícími ze zákona �. 61/1988, o 
hornické �innosti, výbušninách a o státní bá�ské správ� a vyhlášky a souvisejících p�edpis�, zejména vyhláškou �. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajišt�ní 
bezpe�nosti a ochran� zdraví p�i práci a bezpe�nosti provozu p�i �innosti provád�né hornickým zp�sobem v podzemí. 
Zhotovitel má krom� jiného následující povinnosti: 
Práce budou provád�t vozidla a stavební stroje a za�ízení v odpovídajícím technickém stavu s platnou technickou prohlídkou a vyhovujícím osv�d�ením o 
m��ení emisí a odborn� a zdravotn� zp�sobilí zam�stnanci, což je zhotovitel povinen prokázat p�edáním kopie p�íslušných doklad�, 
Zhotovitel je povinen písemn� potvrdit objednateli platnost odborné a zdravotní zp�sobilosti jeho zam�stnanc� a platnost technického stavu veškerých 
vozidel, stroj� a za�ízení používaných na pracovištích objednatele, 
V p�ípad� zam�stnanc� cizích národností musí zhotovitel zajistit vedoucího zam�stnance, který ovládá �eský jazyk, pop�. tlumo�níka pro p�ebírání p�íkaz�, 
pokyn� od objednatele apod., 
Zhotovitel je povinen vést prokazatelným zp�sobem evidenci docházky svých zam�stnanc� od po�átku až do konce sm�ny tak, aby byl u každého 
pracovníka vyzna�en p�esný p�íchod a odchod z pracovišt� a po�et odpracovaných hodin za den, 
Zhotovitel je povinen umožnit vstup odpov�dných zam�stnanc� objednatele na pracovišt� Zhotovitele  za ú�elem kontroly dodržování p�edpis� o BOZP a 
PO, 
Na pracovišti platí zákaz požívání alkoholických nápoj� nebo jiných psychotropních látek i zákaz pod vlivem t�chto látek na pracovišt� vstupovat, což bude 
kontrolováno dechovými zkouškami; odmítne-li pracovník zhotovitele podstoupit dechovou zkoušku, bude kontrolním orgánem ze stavby odvolán a bude 
s ním vedeno další �ízení. 
6. Bezpe�nost a ochrana zdraví - technické požadavky: 
P�i práci ve výšce nad 1,5 m musí být vždy zajišt�na ochrana pracovník� proti pádu - a to p�ednostn� kolektivním opat�ením - tzn. vytvo�ením bezpe�né 
pracovní podlahy široké min. 600 mm s dvouty�ovým zábradlím o minimální výšce 1100 mm se zarážkou u podlahy o min. výšce 150 mm a max. mezerou 
mezi vodorovnými ty�emi 470 mm (viz Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb., �SN 73 8101 Lešení a �SN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce). Bezpe�ná 
pracovní podlaha je zajišt�na mimo jiné použitím �ádného lešení nebo pohyblivé pracovní plošiny. Pouze pokud nelze z vážných d�vod� použit kolektivní 
opat�ení použije se osobní zajišt�ní proti pádu - nap�. bezpe�nostní postroje jako sou�ást profesionáln� navrženého systému zachycení pádu podle �SN 
EN 361, �SN EN 360, �SN EN 795, �SN EN 362 aj., p�i�emž je nutno zajistit �ádné zaškolení pracovník�, prohlídku postroj� p�ed použitím, stanovení 
kotevních bod� a záchranné opat�ení pro p�ípad pádu jišt�né osoby, jak požadují p�íslušné normy a Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb. Dalším možným 
opat�ením je použiti záchytných sítí pod místem práce (nap�. p�i montáži ocelové konstrukce, st�ešních pláš�� apod.) podle �SN EN 1263-1, 2 Záchytné 
sít�. 
Na pracovišti zhotovitele musí být zakryty všechny otvory a jámy v�tší než 250 mm, (stejn� jako všechny volné okraje), pokud zde hrozí pád z výšky v�tší 
než 1,5 m nebo pokud existuje riziko úrazu i p�i menší výšce pádu nebo menším rozm�ru otvoru (nap�. v místech s frekventovaným pohybem osob apod.) - 
viz Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb. Kryt otvoru musí být pevn� p�ichycen k podkladu, aby jej nebylo možno náhodn� odstranit a jeho nosnost musí 
odpovídat p�edpokládanému použití (tzn. p�i v�tších rozm�rech otvor� je nutné použít roznášecí konstrukci). Pokud kryt p�esahuje úrove� okolní podlahy o 
více než 25 mm musí být u n�ho proveden náb�h - viz Vyhláška �. 48/1982 Sb. a �SN 73 8106. Otvory v�tších rozm�r� je vhodn�jší opat�it dvouty�ovým 
zábradlím výšky 1 100 mm se zarážkou u podlahy min. výšky 150 mm a maximální mezerou mezi vodorovnými ty�emi 470 mm. 
P�i práci ve výšce z pracovních koš� zav�šených na háku je�ábu, z pohyblivých pracovních plošin, ze záv�sných fasádních lávek apod., kde m�že dojít k 
náhlému poklesu nebo pohybu pracovní podlahy s pracovníky nebo se mohou pracovníci dostat mimo prostor chrán�ný zábradlím, musí být pracovníci 
b�hem práce jišt�ni bezpe�nostními postroji kotvenými k zábradlí plošiny nebo k háku je�ábu, p�ípadn� jinak podle konkrétních podmínek, tak aby byli 
pracovníci zajišt�ni proti pádu i v p�ípad� selhání zav�šené pracovní podlahy. 
Zhotovitel bude p�i realizaci prací (p�ímo nebo prost�ednictvím subdodavatel�) dodržovat bez výjimky a v plném rozsahu veškerou platnou legislativu, 
ostatní p�edpisy a normy související s BOZP, PO a ŽP tzn. i v položkách zde v globálním minimu neuvedených jako nap�. zajišt�ní stability st�n výkop�, 
používání OOPP, vertikální a svislé komunikace aj.) 
Lešení všech typ� musí být vždy montována, používána a demontována v souladu s návodem a provozními podmínkami výrobce a ustanoveními 
p�íslušných p�edpis� a norem - v�etn� technické dokumentace a p�edávání lešení, týdenních prohlídek, zna�ení atd. - viz �SN 73 8101, �SN 73 8107. 
Podle �SN 73 8102 samostatn� stojící v�žová lešení (pojízdná i stabilní) nesmí být nikdy vyšší než je trojnásobek nejmenšího p�dorysného rozm�ru 
(rozší�ení základny op�rkami nebo výsuvnými rámy umožní zv�tšit výšku lešení). Na lešení se vystupuje pouze vnit�kem (pr�leznými otvíravými poklopy v 
podlahách, maximální svislá vzdálenost mezi pomocnými podlahami je 4 m), p�í p�emis�ování nesmí být na lešení žádné osoby ani materiál, b�hem práce 
z lešení musí být zabržd�na pojezdová kola. 
Veškeré staveništní rozvody elektroinstalací musí být vybaveny ochranou odpojením od zdroje (tzv. proudovým chráni�em jehož jmenovitý vybavovací 
proud nep�ekro�í 30 mA) podle �SN 33 2000-7-70. Tomuto musí být p�izp�sobena i elektroinstalace veškerého strojního a jiného za�ízení používaného 
Zhotovitelem v�etn� ru�ního elektrického ná�adí, zásuvek, rozvad��� a p�ívodních kabel�, které musí spl�ovat ustanovení �SN 33 2000-7-70 a �SN 34 
1090 p�ípadn� jiných norem a p�edpis�, platných v dob� provád�ní prací. 
Pro všechny stroje a strojní za�ízení, a to zejména pro vyhrazená technická za�ízení (zdvihací, tlaková, elektrická, plynová) s d�razem na vyhrazená 
technická za�ízení zdvihací, platí zásada, že od prvního dne jejich použití na stavb� musí být k dispozici �ádné provozní doklady obsahující návod k použití 
a provozní a montážní podmínky výrobce, údaje o provedených revizních a jiných prohlídkách (v intervalech dle p�íslušných p�edpis� a p�ed každým 
novým uvedením do provozu na stavb� po p�eprav�), doklady o kvalifikaci a zaškolení obsluhy se jmenovitým uvedením osob oprávn�ných obsluhovat 
za�ízení, kvalifikace a kontakt na revizního technika, který provedl revize a zaškolení obsluhy (nap�. podle �SN 27 5004 pro pohyblivé pracovní plošiny, 
�SN 27 0142 a �SN 33 2550 pro je�áby a �SN 73 8120 pro stavební výtahy). V�žové a mobilní je�áby musí být odpovídajícím zp�sobem pojišt�ny proti 
d�sledk�m havárie nebo poškození. 
Krom� osv�tlení vlastního pracovišt� musí zhotovitel zajistit odpovídající osv�tlení p�ístup� na pracovišt� a p�íslušných únikových tras a nouzových 
východ�, podle požadavk� Na�ízení vlády �. 101/2005 Sb. p�ípadn� Vyhlášky �. 48/1982 Sb. P�i montáži do�asného osv�tlení je t�eba dbát na to, aby 
nevhodným umíst�ním svítidel nedošlo ke zhoršení pracovního prost�edí (osln�ní) a zvýšení rizika úrazu nebo požáru (nap�. položením svítidla na podlahu 
apod.). Všechna svítidla budou zav�šena na odpovídající konstrukce do dostate�né výšky, aby se eliminovala výše uvedená rizika. 
Zhotovitel zajistí, aby na základ� vyhodnocení rizik byli všichni pracovníci na jeho pracovišti vybaveni a používali odpovídající osobní ochranné pracovní 
prost�edky (OOPP) tak, jak to ukládá § 104 Zákoníku práce a blíže ur�ují další p�edpisy /nap�. Na�ízení vlády �. 495/2001 Sb., kde P�íloha 3, mimo jiné, 
vyžaduje použití ochranných p�ileb pro všechny práce na staveništi (odpovídající �SN EN 397), ochrannou obuv pro v�tšinu stavebních �inností, výstražné 



Všeobecné stavební obchodní podmínky spole�nosti Outulný, a.s. pro subdodavatele 
dle § 273 obchodního zákoníku  

 

Stránka 12 z 12 

 

reflexní vesty pro práce s rizikem st�etu s vozidly, ochranné brýle pro práce s rizikem úraz� o�í, atd./. Ostatní osoby pohybující se s v�domím zhotovitele na 
staveništi (nap�. krátkodobé návšt�vy, konzultanti apod.) musí jako minimum v každém p�ípad� používat ochrannou p�ilbu (odpovídající �SN EN 397), 
ochrannou obuv a výstražnou vestu, a to po celou dobu pobytu na staveništi, p�ípadn� i jiné OOPP podle charakteru prost�edí a konkrétních rizik (nap�. 
ochrana o�í, sluchu, horních cest dýchacích), které ji je zhotovitel povinen zajistit, bez ohledu na smluvní vztah. Zhotovitel je povinnen vybavit všechny své 
zam�stnance ochrannou p�ilbou, reflexní vestou a v p�ípad� požadavku objednatele i hygienickými návleky na obuv. 
Zhotovitel zajiš�uje pro pracovníky na stavb� odpovídající sociální podmínky v�etn� místnosti pro oddech, sušení od�v� a hygienických za�ízení (šatna, 
umývárna a záchody) v rozsahu a standardu stanoveném pat�i�nými p�edpisy.  
Na staveništi musí být dodržovány ur�ené trasy pro staveništní mechanismy a trasy pro p�ší, které jsou p�edem stanoveny a ozna�eny tak, aby bylo v 
maximální možné mí�e eliminováno nebezpe�í st�etu chodc� s vozidly (nejlépe odd�lením tras pro p�ší od tras pro vozidla prostorovým uspo�ádáním nebo 
fyzickou zábranou). Staveništní mechanismy musí být vybaveny sv�telnou a akustickou signalizací couvání nebo je p�i couvání musí navád�t kompetentní 
osoba. Na nebezpe�ných místech (nap�. výjezd ze Stavby apod.) musí být couvání zajišt�no další osobou vždy. 
Zhotovitel umis�uje na staveništi v místech s rizikovou �inností v dostate�ném množství bezpe�nostní zna�ky v souladu s Na�ízením vlády �. 101/2005 Sb. 
a podle Na�ízení vlády �. 11/2002 Sb., které zavádí požadavky Sm�rnice EU 92/58/EHS o minimálních požadavcích na bezpe�nostní zna�ky na pracovišti. 
Staveništ� musí být jako venkovní pracovišt� dle Na�ízení vlády �. 101/2005 Sb. zajišt�no proti vstupu nepovolaných osob a k tomu ú�elu musí být 
zajišt�na evidence a kontrola vstupu osob (v rozsahu a zp�sobem odpovídajícím velikosti a složitosti stavby) a venkovní oplocení, které rovn�ž plní funkci 
ochrany ve�ejnosti p�ed riziky stavby. 
7. Za porušení povinností zhotovitele ve smyslu tohoto odd. 29 je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokuty za každý zjišt�ný p�ípad a den 
trvání porušení v následující výši: 
- nezakrytý otvor ve vodorovné konstrukci – na� vl. �. 362/2005 Sb.      50.000,- K� 
- nezajišt�ný výkop – na�. vl. �. 591/2006 Sb.        10.000,- K� 
- chyb�jící ochranné zábradlí na stavb� – na�. vl. �. 362/2005 Sb.      10.000,- K� 
- nezajišt�né pracovišt� pod místem práce ve výšce – na�. vl. �. 362/2005 Sb.         5.000,- K� 
- nezajišt�ná výtahová šachta – na�. vl. �. 362/2005 Sb.      50.000,- K� 
- nezajišt�ný prostor, kde se provádí bourací práce - na�. vl. �. 591/2006 Sb.     10.000,- K� 
- provozováno vyhrazené zdvihací za�ízení (výtah) bez revize – �SN 73 8120     10.000,- K� 
- stavební výtah obsluhován neproškolenou osobou - �SN 738120      10.000,- K� 
-  jízda osob v nákladním výtahu - �SN 738120       20.000,- K� 
- je�ábová doprava - vázání b�emen bez vaza�. oprávn�ní - �SN 270143     10.000,- K� 
- neprovedeno p�edání a p�evzetí lešení - �SN 738101       10.000,- K� 
- nepoužití osobních ochran. pom�cek - zejména ochranné p�ilby - zák. práce, § 104 K_        500,- K� 
- požití alkohol. nápoj� nebo jiné návykové látky na pracovišti, pop�. odmítnutí dech. zkoušky - zák. práce, § 106 10.000,- K� 
- porušení jiné povinnosti        10.000,- K� 
Zhotoviteli se p�i�ítá porušení povinnosti kterýmkoliv jeho pracovníkem, v�etn� subdodavatele a jeho pracovník�. V p�ípad� t�etího a každého dalšího 
porušení téže povinnosti p�i�itatelného zhotoviteli po dobu pln�ní smlouvy se výše smluvní pokuty zdvojnásobuje, objednatel se však oprávn�n zápisem do 
SD nárokovat smluvní pokutu v nenásobené výši, v tom p�ípad� platí, že ve zbytku smluvní pokutu zhotoviteli promíjí.  
8. Pokud dojde pracovníkem nebo pracovníky zhotovitele k požití alkoholických nápoj�_nebo jiné návykové látky na staveništi, je povinen stavbyvedoucí 
zhotovitele doty�ného pracovníka okamžit� ze stavby odvolat. Pro p�ípad jeho nep�ítomnosti má toto právo hlavní stavbyvedoucí nebo stavbyvedoucí 
objednatele. Odvolaný pracovník musí být nahrazen nejpozd�ji do 24 hodin pracovníkem jiným. Pracovníci zhotovitele jsou povinni podrobit se na žádost 
objednatele dechové zkoušce na p�ítomnost alkoholických nápoj� nebo jiné návykové látky za ú�asti oprávn�ného zástupce zhotovitele. V p�ípad�, že se 
pracovník zhotovitele odmítne podrobit takovéto zkoušce, má se za to, že byl pod vlivem alkoholického nápoje �i jiné návykové látky. 
9. V p�ípad� závažného porušení povinností souvisejících s bezpe�ností a ochranou zdraví p�i práci (kdy by mohlo dojít nap�. k ohrožení zdraví nebo život� 
osob) je objednatel oprávn�n na�ídit zhotoviteli p�erušení prací. Objednateli v tomto p�ípad� rovn�ž vzniká nárok na smluvní pokutu uvedenou ve SoD a 
právo pozastavit úhrady na cenu díla do doby, než zhotovitel povinnost splní respektive odstraní zjišt�ný nedostatek. P�erušení prací z d�vodu porušení 
povinnosti v oblasti BOZP nebo PO nezakládá d�vod k prodloužení termín�/lh�t stanovených pro provád�ní díla ani vznik nároku na zvýšení ceny díla. 
Zhotovitel je rovn�ž povinen na výzvu objednatele odvolat ze staveništ� zam�stnance, který porušil zásady BOZP anebo PO. 
10. Zhotovitel je povinen dodržování všech povinností týkajících se BOZP vyplývajících z p�íslušné legislativy i z ustanovení SoD ú�inným zp�sobem 
zajistit i ve smluvních vztazích se svými subdodavateli. Zhotovitel se zavazuje, že každá jednotlivá osoba na staveništi (pracující pro n�j na základ� 
jakéhokoliv vztahu, i jako subdodavatel �i zam�stnanec subdodavatele) bude pracovat na základ� �ádn� uzav�ené a platné smlouvy (nap�. smlouva o dílo, 
dohoda o provedení prací apod.). 
11. Dojde-li ke zm�n� nebo nahrazení výše uvedených ustanovení �i p�edpis�, je zhotovitel povinen zajistit dodržování p�edpisu v aktuální zn�ní, resp. 
p�edpisu nahrazujícího.  
 
Odd. 30.  Požární ochrana 
1. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné obecn� závazné právní p�edpisy na úseku protipožární prevence a požární ochrany, zejména z. �. 
133/1985 Sb. Sb. o požární ochran� v platném zn�ní, d�sledn� respektovat rozhodnutí orgán� ve�ejné správy a pokyny objednatele sm��ující k zajišt�ní 
požární bezpe�nosti staveništ�. 
2. Zhotovitel je povinen vybavit staveništ� dostate�ným po�tem hasicích p�ístroj� schválených pro provoz, funk�ních a �ádn� revidovaných, a to ve skladb� 
odpovídající používaným materiál�m, technologiím a látkám vyskytujícím se na staveništi. Zhotovitel odpovídá též za �ádné opat�ení hasicích p�ístroj� a 
za�ízení p�edepsanými zna�kami a symboly a návody na použití. 
3. Zhotovitel je povinen zajistit pravidelné dozorování staveništ� z hlediska protipožární prevence a dodržování protipožárních p�edpis� p�íslušným 
odborným požárním technikem (preventistou) a bezodkladn� realizovat jím doporu�ená protipožární opat�ení. 
4. Zhotovitel odpovídá za to, že všechna protipožární opat�ení na staveništi budou uplatn�na i v dob�, kdy se na díle nepracuje, nap�. v noci, o víkendech a 
b�hem svátk�. 
5. Zhotovitel nesmí na staveništi spalovat žádné odpady ani jiné materiály (obaly, vybourané d�evo, zbytky stavebních hmot apod.) ani rozd�lávat otev�ený 
ohe�; tento zákaz se nevztahuje na technologické použití za�ízení a nástroj� pracujících s otev�eným plamenem - v p�ípad�, že použití otev�eného 
plamene je nutné z technologického hlediska (nap�. sva�ování a �ezání plamenem, natavování asfaltových pás� apod.) podnikne zhotovitel všechna 
nezbytná organiza�ní a technická opat�ení k eliminaci požárního nebezpe�í a zábran� vzniku požáru, v�etn� doložení písemného souhlasu k provád�ní 
t�chto prací a zajistí rovn�ž podle konkrétních podmínek odpovídající prost�edky pro likvidaci p�ípadného požáru (nap�. dostate�ný po�et vhodn� 
umíst�ných a prokazateln� provozuschopných hasících p�ístroj�, funk�ní hydranty atd.). 
6. Zhotovitel je povinen u�init zvláštní preventivní bezpe�nostní opat�ení pro zacházení s tlakovými láhvemi, topnými za�ízeními a podobnými 
nebezpe�nými v�cmi a kontrolovat jejich dodržování.  
7. Zhotovitel je povinen ozna�it p�edepsanými symboly a zna�kami (výstražnými tabulkami) veškerá místa na staveništi, kde jsou uskladn�ny �i uloženy 
tlakové láhve, ho�laviny a výbušné látky, jakož i všechna místa, v nichž je z jiného d�vodu zvýšené nebezpe�í výbuchu nebo vzniku požáru. O t�chto 
místech musí být informována též ostraha staveništ�. 
8. Zhotovitel nesmí na staveništi používat nezakrytá elektrická za�ízení, plynová topná za�ízení, topná za�ízení na kapalná paliva v blízkosti ho�lavých nebo 
výbušných látek nebo v místech, v nichž je z jiného d�vodu zvýšené nebezpe�í výbuchu nebo vzniku požáru. 
9. Zhotovitel je povinen dbát, aby se ho�lavé odpady, ho�lavé obalové materiály a ostatní nepot�ebné ho�lavé p�edm�ty nehromadily na staveništi. 
10. Pokud je k provád�ní díla nezbytné sva�ování nebo �innost s otev�eným plamenem, je zhotovitel povinen dodržovat p�i t�chto �innostech všechna 
bezpe�nostní opat�ení k zabrán�ní vzniku požáru nebo výbuchu, p�edevším však závaznými p�edpisy požadovaná opat�ení. Po skon�ení práce 
s otev�eným plamenem je zhotovitel povinen zajistit výkon požárního dohledu. 
11. Zhotovitel nesmí na staveništi z�ídit žádný provizorní objekt, sklad nebo jiné podobné za�ízení, pokud neodpovídá požadavk�m na požární bezpe�nost. 
Zhotovitel je povinen na požádání objednatele odstranit každý objekt, který nevyhovuje tomuto požadavku. 
12. Dokumentaci požární ochrany podle § 27 Vyhlášky �. 246/2001 Sb. vydané na základ� Zákona �. 133/1985 Sb. zpracovává p�ípadn� vede odborn� 
zp�sobilá osoba, požární technik nebo preventista zhotovitele v rozsahu a bodech odpovídajícím konkrétním podmínkám staveništ� a pracovišt� 
zhotovitele. Zvláštní pozornost v�nuje zhotovitel zpracování dokumentace požární ochrany v p�ípadech, kdy jsou jeho �innosti na staveništi za�len�ny do 
kategorie �inností se zvýšeným požárním nebezpe�ím nebo s vysokým požárním nebezpe�ím (nap�. svá�e�ské práce) v každém p�ípad� však bude jako 
minimum pro stavbu zpracován požárn� evakua�ní plán a požární poplachová sm�rnice (v rozsahu a formátu odpovídajícím po�tu pracovník� a 
podmínkám staveništ� a ve spolupráci s objednatelem tak, aby byly tyto dokumenty koordinovány v rámci stavby), dále musí být vedena požární kniha a 
p�íslušná dokumentace o školení zam�stnanc�. 
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13. U sva�ování a �ezání plamenem bude zhotovitel dodržovat v plném rozsahu ustanovení p�íslušných norem, a to zejména �SN 05 0601 v celém 
rozsahu s d�razem na �l. 3.6.1.3 - povinnost vyhodnotit, zda se nejedná o práce se zvýšeným nebezpe�ím, �l. 3.6.2.1 - v p�ípad� zvýšeného nebezpe�í 
sva�ovat pouze na písemný p�íkaz po provedení v n�m uvedených dopl�ujících bezpe�nostních opat�ení, �l. 3.6.3.4 - zajišt�ní odborného dohledu, �l. 3.3.1 
- kontrola pracovišt� p�ed zahájením svá�e�ských prací, �l. 3.6.6.1 - odstran�ní ho�lavých látek v míst� sva�ování a další �lánky této normy up�es�ující 
požadavky na osobní ochranné pracovní prost�edky (�l. 7.1, 7.2, 3.5.2.1), kvalifikaci svá�e�e (P�íloha B �l. B.3), zdravotn� nezávadné pracovišt� (�l. 3.5.1., 
5.2.5, 5.2.6 ), kontrolu pracovišt� po dobu minimáln� 8 hodin po skon�ení práce (�l. 3.6.6.4) a technický stav sva�ovacích za�ízení (nap�. ustanovení �l. 4.6 
�SN 05 0630 o neumis�ování lahví se stla�eným plynem do proudové smy�ky sva�ovacího proudu a �l. 7.2 o povinnosti chránit za�ízení pro obloukové 
sva�ování p�ed ú�inky vody) a dále ustanovení �SN 05 0610 (nap�. zajišt�ní stability lahví, jejích p�eprava a ochrana) a p�i obloukovém sva�ování kov� 
bude zhotovitel dodržovat v plném rozsahu ustanovení �SN 05 0530, �SN 05 0630. P�i skladování kovových tlakových lahví bude zhotovitel dodržovat 
mimo jiné p�íslušná ustanovení �SN 07 8304 a p�i skladování nebezpe�ných látek a ho�lavých kapalin zejména p�íslušná ustanovení Vyhlášky �. 48/1982 
Sb. a �SN 65 0201. 
14. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby všechny únikové cesty uvnit� i vn� stavebních objekt� (viz. P�íloha Na�ízení vlády �. 101/2005 Sb.), jakož i 
nástupní plochy pro provedení hasebního zásahu, z�staly za všech okolností volné a pr�chodné a �ádn� osv�tlené a veškeré technické prost�edky pro 
signalizací a likvidací požár� (pokud jsou na Stavb� použity) byly funk�ní a nepoškozené. 
Poškozování a odstra�ování prost�edk� sloužících pro požární ochranu stejn� jako blokování únikových cest (a to i v p�ípad� únikových cest 
neozna�ených, jejichž úniková funkce je z�ejmá - nap�. schodišt�, hlavní východy apod.) bude posuzováno jako hrubé porušení smluvních vztah�, 
které zárove� nevylu�uje trestní postih podle Zákona �. 133/1985 Sb., o požární ochran�. Ozna�ení únikových cest a východ�, jakož i informace o umíst�ní 
v�cných prost�edk� PO se �ídí Na�ízením vlády �. 11/2002 Sb. 
15. P�i vzniku požáru (i menšího rozsahu) je zhotovitel povinen jej ohlásit místn� p�íslušné jednotce HZS, postupovat podle p�íslušné požární poplachové 
sm�rnice a v p�ípad�, že nelze požár uhasit vlastními prost�edky, vyhlásit p�edepsaným zp�sobem poplach a zajistit p�ivolání hasi��. O všech požárech (i 
menšího rozsahu) a souvisejících krocích je zhotovitel povinen informovat neprodlen� objednatele. 
16. Zhotovitel je povinen dodržování všech povinností týkajících se BOZP vyplývajících z p�íslušné legislativy i z ustanovení SoD ú�inným zp�sobem 
zajistit i ve smluvních vztazích se svými subdodavateli. Zhotovitel se zavazuje, že každá jednotlivá osoba na staveništi (pracující pro n�j na základ� 
jakéhokoliv vztahu, i jako subdodavatel �i zam�stnanec subdodavatele) bude pracovat na základ� �ádn� uzav�ené a platné smlouvy (nap�. smlouva o dílo, 
dohoda o provedení prací apod.). 
17. Za každý p�ípad porušení kterékoliv z povinností uvedené v p�edchozích odstavcích tohoto odd. VSOP je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 15.000,- K�.  
18. Dojde-li ke zm�n� nebo nahrazení výše uvedených ustanovení �i p�edpis�, je zhotovitel povinen zajistit dodržování p�edpisu v aktuální zn�ní, resp. 
p�edpisu nahrazujícího.  
 
odd. 31. Životní prost�edí a odpady 
1. Zhotovitel p�ed zahájením prací p�edloží sv�j systém pé�e a ochrany životního prost�edí b�hem realizace díla (plán zabezpe�ení požadavk� EMS; 
nejlépe ve form� konkrétního plánu opat�ení na ochranu životního prost�edí na stavb�) p�edpokládající jako minimum dodržování všech platných p�edpis� 
souvisejících s ochranou životního prost�edí, po�ínaje zákonem �. 17/1992 Sb., o životním prost�edí, ve zn�ní p�edpis� pozd�jších, a zákona �. 114/1992 
Sb., o ochran� p�írody a krajiny, ve zn�ní p�edpis� pozd�jších. Zhotovitel p�i provád�ní díla provede veškeré platné právní p�edpisy a pot�ebná opat�ení, 
která zamezí nežádoucím vliv�m stavby na okolní prost�edí (zejména na nemovitosti p�iléhající ke staveništi) a zavazuje se respektovat zásady 
certifikovaného environmentálního programu objednatele. Zhotovitel navrhne vhodné prost�edky pro zdolávání ekologických nehod a havárií /nap�. pro únik 
závadných látek do životního prost�edí (úkapové polštá�e, záchytné vany, apod.)/. 
2. Zhotovitel je povinen u�init veškerá zákonnými p�edpisy stanovená opat�ení k ochran� vlastník� a uživatel� sousedních nemovitostí, jakož i t�etích osob 
p�ed ší�ením zat�žujících emisí a imisí, hluku, pach�, zá�ení, prachu, radiomagnetického vln�ní, sv�tla, vibrací apod.; tyto nesmí p�ekro�it jednotlivé 
povolené limity. Zhotovitel je povinen - krom� dodržení všech ve stavebním povolení a v obecn� závazných právních p�edpisech stanovených opat�ení a 
povinností -  u�init další opat�ení, která p�isp�jí k redukci zásah� do životního prost�edí uvedených v tomto bod�, a to p�edevším vhodn� voleným ná�adím 
jakož i použitím tlumi�� výfuku i hluku, instalací akustických clon, pravidelným úklidem, vlh�ením, protiprachovými clonami apod. 
3. Zhotovitel musí dodržovat ustanovení Zákona �. 358/2003 Sb., o chemických p�ípravcích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, a ustanovení Zákona �. 
258/2000 Sb., o ochran� ve�ejného zdraví, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Zvlášt�, pokud nakládá s chemickými látkami a p�ípravky klasifikovanými jako 
vysoce toxické, musí mít toto nakládání zabezpe�eno osobou odborn� zp�sobilou (§ 44b Zákona �. 258/2000 Sb.) Zhotovitel musí mít p�i realizaci díla na 
stavb� pro všechny nebezpe�né chemické látky nebo chemické p�ípravky k dispozici bezpe�nostní listy a na vyžádání objednatele je povinen poskytnout 
jejich seznam; viz zákon o chemických látkách a chemických p�ípravcích a o zm�n� n�kterých zákon� �. 356/2003 Sb., v platném zn�ní. 
4. Zhotovitel je povinen u�init taková opat�ení a použít takové pracovní postupy, kterými se zabezpe�í, že hluk a vibrace p�i provád�ní díla nep�ekro�í 
stanovené limity. Zhotovitel je povinen pravideln� m��it, zaznamenávat a objednateli hlásit hladiny hluku a vibrací na staveništi, jakož i v jeho okolí 
v p�ípadech, kdy tak stanoví obecn� závazné právní p�edpisy nebo rozhodnutí orgán� ve�ejné správy. Záznamy o m��ení hladin hluku a vibrací musí být 
neustále uchovávány na staveništi a na požádání p�edloženy objednateli.       
5. Zhotovitel je povinen realizovat v pr�b�hu provád�ní díla veškerá obecn� závaznými právními p�edpisy a projektovou dokumentací stanovená opat�ení 
na ochranu životního prost�edí. 
6. Zhotovitel „...nesmí ohrožovat jakost nebo nezávadnost vod, narušovat p�írodní prost�edí, zhoršovat odtokové pom�ry, poškozovat b�ehy..." (§ 6 odst. 3 
Zákona �. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve zn�ní p�edpis� pozd�jších). To znamená, aby se s technikou pohybovali ohledupln�, neporušovali vodote�e, 
zabra�ovali únik�m a úkap�m pohonných hmot, olej� a chemikálií, náležit� s nimi manipulovali a skladovali je dle platných p�edpis�. Zejména to platí pro 
�innost na nezpevn�ném terénu. Zhotovitel bude skladovat ropné látky a látky škodlivé vodám tak, aby byly zabezpe�eny proti úniku do životního prost�edí, 
nebo p�ed jinými nežádoucími ú�inky. 
7. Zhotovitel je povinen dodržovat s vozidly p�edepsanou rychlost v areálu stavby, neví�it nadm�rn� prach, p�ípadn� zajistit zkráp�ní p�íliš prašného 
povrchu. Na stavb� je rovn�ž zakázáno spalovat odpad a materiály za jakýmkoli ú�elem. (§ 3 a násl. Zákona �. 86/2002 Sb., zákon o ochran� ovzduší, ve 
zn�ní pozd�jších p�edpis�, v�etn� provád�cích p�edpis�). 
8. Zhotovitel je povinen na stavb� nepoškozovat a neni�it d�eviny (§ 7 Zákona �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�). 
To platí zejména pro zachování vzrostlé zelen�, jak je stanoveno v projektové dokumentaci a v povolení/vyjád�ení orgánu ochrany p�írody. „...Fyzické a 
právnické osoby jsou povinny p�i provád�ní... stavebních prací, p�i vodohospodá�ských úpravách, v doprav� postupovat tak, aby nedocházelo k 
nadm�rnému úhynu rostlin a zra�ování nebo úhynu živo�ich� nebo ni�ení jejich biotop�...“(§ 5 Zákona �. 114/1992 Sb.). Zhotovitel projedná povolení ke 
kácení d�evin s p�íslušnými orgány.  
9. Objednatel m�že zavést a vyžadovat další opat�ení na ochranu životního prost�edí zam��ené na snížení nežádoucích dopad� na životní prost�edí podle 
konkrétních podmínek Stavby. 
10. Zhotovitel bude okamžit� informovat objednatele o všech negativních dopadech, nebo vlivech na životní prost�edí, které vznikly p�i jeho �innosti, v 
p�ípad� úniku závadných látek do životního prost�edí zajistí okamžit� na své náklady nápravu  (sanaci, apod.).  
11. Zhotovitel je povinen zabránit vhodnými opat�eními, aby v d�sledku provád�ní díla nebo �inností s tím souvisejících došlo ke kontaminaci p�dy, 
ovzduší, vodních tok�, spodních vod, vod ve vodovodních za�ízeních a kanalizace. 
12. Zhotovitel je povinen u�init veškerá opat�ení nutná k ochran� zvláš� chrán�ných živo�išných druh� a složek p�írody a krajiny p�ed d�sledky provád�ní 
díla a �inností s tím souvisejících. 
13. Zhotovitel je povinen p�edcházet p�i stavební �innosti na staveništi a v jeho okolí škodlivým a nepovoleným zásah�m do p�írody a krajiny a na své 
náklady realizovat veškerá opat�ení na�ízená v této souvislosti p�íslušnými orgány ochrany p�írody a krajiny. 
14. Zhotovitel se zavazuje, že bude nakládat s odpady vzniklými v pr�b�hu realizace díla dle zákona �.185/2001 Sb., o odpadech a provád�cích právních 
p�edpis�. Veškerou problematiku odpad� souvisejících s provád�ním díla bude zhotovitel konzultovat s odpov�dnými pracovníky objednatele a bude 
dodržovat jejich pokyny.  
15. Zhotovitel bude respektovat „Program odstra�ování odpad�“ objednatele, který vznikne p�i provád�ní díla.  
16. Zhotovitel se zavazuje odstranit odpad na vlastní náklady, vést o odpadu p�íslušnou evidenci a p�i p�edání díla p�edložit objednateli doklady o 
odstran�ní odpadu, které budou jako p�íloha sou�ástí záv�re�ného p�edávacího protokolu díla. 
17. Zhotovitel se zavazuje nepoužívat montážní mechanizmy a za�ízení s únikem mazadel, ropných a ostatních nebezpe�ných látek. Všechny 
mechanismy, elektrické ru�ní ná�adí a m��idla smí používat pouze s platnou revizní prohlídkou a kontrolou.  
18. Množství nát�rových hmot, �edidel a ostatních nebezpe�ných látek na pracovišti nesmí p�esáhnout spot�ebu na jeden den. 
19. Zhotovitel se zavazuje veškerý odpadový materiál t�ídit, vážit a odstra�ovat na vlastní náklady. Sb�rové nádoby musí být nepropustné. Nádoby na 
kapalné odpady musí být uloženy v záchytné van� o 110 % jmenovitého objemu sb�rné nádoby. 
20. Zhotovitel p�edá zástupci objednatele kopie vážních lístk� jako doklad o uložení odpadu a eviden�ních list� pro p�epravu nebezpe�ného odpadu. 



Všeobecné stavební obchodní podmínky spole�nosti Outulný, a.s. pro subdodavatele 
dle § 273 obchodního zákoníku  

 

Stránka 14 z 14 

 

21. Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti): 
- dodržovat bezpe�nostní, hygienické a požární p�edpisy; jiné p�edpisy vztahující se k provád�nému dílu, zejména k ochran� životního prost�edí a obecn� 
závazné p�edpisy vztahující se ke své �innosti;  
- zajistit si vlastní dozor nad bezpe�ností práce, zajistit si vlastní dozor u t�ch prací, kde to p�edepisují požární p�edpisy, a to i po skon�ení t�chto prací v 
rozsahu stanoveném platnými požárními p�edpisy; 
- upozornit objednatele a další osoby na staveništi (pracovišti) na všechny okolnosti, které by mohly vést p�i jeho �innosti na pracovištích objednatele 
k ohrožení života a zdraví pracovník� objednatele nebo dalších osob, ohrožení provozu technologických za�ízení �i jiného majetku v objektu. Toto 
upozorn�ní nezproš�uje zhotovitele povinnosti p�ijmout neodkladná opat�ení k odvrácení t�chto okolností. 
22. Dovoz odpad� na stavbu je zakázán. Je zakázáno dopravovat odpady a zbavovat se jich v areálu stavby - nap�. zbytky materiálu v korb� nákladního 
vozidla, poškozený materiál ur�ený pro stavbu, odpad vznikající p�i údržb�/opravách vozidel. Je nep�ípustné zbavovat se jakéhokoli odpadu v areálu 
stavby - nap�. nádob od olej�, obal� z výrobk�, PET lahví, pohozením �i umíst�ním do nádob ur�ených na jiný odpad. 
23. Zhotovitel je povinen t�ídit a shromaž�ovat odpady dle jednotlivých druh� a kategorií (§ 16 Zákona �. 185/2001 Sb.). Nelze nap�. mísit r�zné druhy 
odpad�, zvl. nebezpe�né a ostatní (§ 12 Zákona �. 185/2001 Sb.). 
24. Zhotovitel je povinen zabezpe�it odpad p�ed nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem (§ 16 Zákona �. 185/2001 Sb.). Odpady (krom� 
inertních, nap�. zeminy) nelze nechat nap�. nezabezpe�ené a vystavené vliv�m po�así, pokud hrozí jakýkoli únik do prost�edí - nap�. ukládat je mimo 
kontejnery a jiné sb�rné nádoby, ukládat nebezpe�né odpady do otev�ených �i prod�rav�lých nádob. 
25. V blízkosti shromaž�ovacího místa �i prost�edku s nebezpe�nými odpady (NO) musí zhotovitel umístit identifika�ní list NO (§ 5 Vyhlášky �. 383/2001 
Sb.). Na nádob�/kontejneru s NO musí být uvedeno katalogové �. a název shromaž�ovaného NO a jméno a p�íjmení osoby odpov�dné za obsluhu a 
údržbu shromaž�ovacího prost�edku. 
26. Zhotovitel je povinen vést pr�b�žnou evidenci o odpadech a zp�sobech jejich nakládání (§ 16 a § 39 Zákona �. 185/2001 Sb.). Zhotovitel jako p�vodce 
(rovn�ž p�epravce a zpracovatel) NO musí mít písemný souhlas p�íslušného ú�adu k nakládání s NO (§ 16 odst. 3 a další Zákona �. 185/2001 Sb.) 
27. Neprovede-li zhotovitel sám likvidaci odpad�, m�že zajistit likvidaci odpadu objednatel na náklady zhotovitele. Náklady budou zhotoviteli p�eú�továny 
ve výši 4.000,-- K�/t, nebezpe�né odpady dle platných ceník� zpracovatele odpad� v daném regionu. 
28. Zhotovitel je odpov�dný za p�ípadné vzniklé škody na životním prost�edí, které vzniknou d�sledkem nedodržením platných právních p�edpis� v oblasti 
ochrany životního prost�edí a nakládání s odpady. Sou�asn� se tímto zhotovitel zavazuje uhradit veškeré nároky, náhrady a výdaje zp�sobené 
nesprávným postupem na úseku ochrany životného prost�edí a nakládání s odpady.  
29. V p�ípad�, že by v��i objednateli byly p�íslušným orgánem státní správy uplatn�ny jakékoliv sankce z titulu porušení povinnosti zhotovitele p�i 
provád�ní díla na úseku ochrany životného prost�edí nebo odpadového hospodá�ství, zavazuje se zhotovitel, že vstoupí do správního �ízení na místo 
objednatele a pokud tato zám�na nebude možná, uhradí sankce, které budou objednateli uloženy pravomocným rozhodnutím v�etn� uhrazení 
prokazatelných náklad� spojených s takto vzniklým správním �ízením. Sou�asn� se zhotovitel zavazuje, že pro p�ípadné správní �ízení v této v�ci poskytne 
objednateli veškeré pot�ebné doklady, údaje a další nezbytnou sou�innost. 
30. Zhotovitel je povinen dodržování všech povinností týkajících se BOZP vyplývajících z p�íslušné legislativy i z ustanovení SoD ú�inným zp�sobem 
zajistit i ve smluvních vztazích se svými subdodavateli. Zhotovitel se zavazuje, že každá jednotlivá osoba na staveništi (pracující pro n�j na základ� 
jakéhokoliv vztahu, i jako subdodavatel �i zam�stnanec subdodavatele) bude pracovat na základ� �ádn� uzav�ené a platné smlouvy (nap�. smlouva o dílo, 
dohoda o provedení prací apod.). 
31. Za každý p�ípad porušení kterékoliv z povinností uvedené v p�edchozích odstavcích tohoto odd. VSOP je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 30.000,- K�.  
32. Dojde-li ke zm�n� nebo nahrazení výše uvedených ustanovení �i p�edpis�, je zhotovitel povinen zajistit dodržování p�edpisu v aktuální zn�ní, resp. 
p�edpisu nahrazujícího.  
 
odd. 32. Pojišt�ní 
1. Zhotovitel je povinen uzav�ít a udržovat pojišt�ní sjednané smlouvou o dílo a dále pojišt�ní odpov�dnosti za škodu p�i pracovním úrazu nebo nemoci 
z povolání tak, aby p�i provád�ní díla byli pojišt�ni všichni jeho zam�stnanci, kte�í mají oprávn�ní vstupu na staveništ�.  
2. Zhotovitel je povinen být pojišt�n proti škodám zp�sobeným jeho �inností v�etn� možných škod pracovník� zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Stejné 
podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatel�.  
2. Zhotovitel je povinen kdykoliv p�edložit objednateli na jeho žádost doklady o existenci všech pojišt�ní stanovených smlouvou o dílo nebo t�mito 
obchodními podmínkami, o výši pojistných �ástek a o úhradách pojistného za jednotlivá pojišt�ní. 
3. Zhotovitel je povinen navýšit pojistné �ástky u jednotlivých pojistek, pokud to vyplývá ze smlouvy o dílo, pokud takový postup od�vod�uje pr�b�h 
provád�ní díla nebo pokud o to s p�íslušným od�vodn�ním požádá písemn� objednatel. 
4. Zhotovitel je povinen zajistit a kontrolovat, že všichni jeho subdodavatelé mají uzav�eno pojišt�ní odpov�dnosti za škody zp�sobené t�etím osobám a že 
takové pojišt�ní udržují v rozsahu odpovídajícím rizik�m plynoucím z jimi zajiš�ovaných �inností p�i provád�ní díla. 
5. Za každý p�ípad porušení kterékoliv z povinností uvedené v p�edchozích odstavcích tohoto odd. VSOP nebo �l. XII.1. smlouvy o dílo je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- K�.  
 
odd. 33.  Zam�stnanost 
1. Zhotovitel je p�i �innosti dle této smlouvy povinen d�sledn� dodržovat právní p�edpisy o zam�stnanosti, zejména zákoník práce a zákon o zam�stnanosti 
v platném zn�ní.  
2. Zhotovitel se zavazuje svoji �innost provád�t s ohledem na ostatní ustanovení této smlouvy sám osobn�, svými zam�stnanci v rádném pracovním 
pom�ru, prost�ednictvím jiného zam�stnavatele, pop�. jiným zp�sobem v souladu s výše uvedeným zákonem, ostatními právními p�edpisy a stanovisky 
MPSV �R a MF �R. Zhotovitel prohlašuje, že p�i výkonu své �innosti neumož�uje výkon nelegální práce ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) bod 1 až 3 
zákona �. 435/2004 Sb., o zam�stnanosti, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. V p�ípad�, že bude objednatelem zjišt�no, že zhotovitel, p�íp. n�který jeho 
subzhotovitel/subdodavatel, umož�uje výkon nelegální práce, je objednatel oprávn�n od této smlouvy okamžit� odstoupit s ú�inností ode dne doru�ení 
písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu jemu vzniklou v d�sledku p�ípadných sankcí uložených objednateli 
za porušení p�edpis� o zam�stnanosti a nelegálním zam�stnávání v souvislosti s osobami, jejichž prost�ednictvím zhotovitel zajiš�oval svoji �innost dle této 
smlouvy nebo v souvislosti s osobami, které se nacházely na staveništi v prostoru prací zhotovitele. Škodu vzniklou objednateli uložením výše uvedených 
sankcí se zhotovitel zavazuje bez prodlení nahradit. 
3. Zhotovitel je oprávn�n provád�t dílo prost�ednictvím �i za pomoci osob bez státní p�íslušnosti �R �i jiné zm�n� EU nebo s n�kolika státními ob�anstvími 
pouze s p�edchozím písemným souhlasem objednatele.  
4. Zhotovitel p�edá uživateli jmenný seznam pracovník� ve t�ech vyhotoveních s uvedením jejich jmen a p�íjmení, míst bydlišt�, dat narození a �. OP pro 
zajišt�ní povolení vstupu na pracovišt�, dále SPZ vozidel, které budou p�i realizaci díla používána pro povolení vjezdu do objektu místa pln�ní díla. Tento 
seznam musí být v p�ípad� zm�n aktualizován. Zhotovitel a pracovníci podílející se na zhotovení díla budou pln� respektovat pokyny uživatele. Pracovníci 
zhotovitele budou p�ed zapo�etím stavebních prací dle této smlouvy v p�ípad� požadavku objednatele proškoleni z dodržování režimu pro pobyt na 
staveništi a z bezpe�nostních opat�ení.  
5. Všichni pracovníci zhotovitele, v�etn� pracovník� subdodavatel�, budou p�ed svým vstupem �i vjezdem na staveništ� (pracovišt�) pou�eni odpov�dným 
stavbyvedoucím o podmínkách vstupu a vjezdu a o podmínkách pohybu na staveništi (pracovišti) tak, jak tyto podmínky stanoví objednatel v zápise o 
p�edání staveništ�. Tyto podmínky jsou všichni pracovníci zhotovitele, v�etn� pracovník� subdodavatel�, povinni respektovat. Nedodržení stanovených 
podmínek m�že být d�vodem k vystavení zákazu vstupu pro podmínky nedodržující pracovníky zhotovitele v�etn� zákazu vjezdu pro jeho dopravní 
prost�edky a techniku. 
6. Za každý p�ípad porušení povinnosti uvedené v p�edchozím odstavci 2 tohoto odd. VSOP je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 50.000,- K�. Za každý p�ípad porušení jiné povinnosti uvedené v p�edchozích odstavcích 1, 3 a 4 tohoto odd. VSOP je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- K� 
 
odd. 34. Provedení díla 
1. Provedením díla se rozumí úplné ukon�ení díla, v�etn� odstran�ní závad zjišt�ných p�íslušným orgánem p�i kolaudaci, vyklizení staveništ�, provedení 
záv�re�né inspekce, p�edání díla podepsáním zápis� o p�edání a p�evzetí díla, p�edání všech dohodnutých doklad� (viz. odd. 36 t�chto VSOP) v 1 
originále a ve 2 kopiích, zejména a dále p�íslušných atest�, prohlášení o shod�, certifikát�, doklad� o zkouškách a revizích, ve 3 vyhotoveních 
dokumentace skute�ného provedení díla (projektové dokumentace se zakreslením všech zm�n podle skute�ného stavu provedení) a dalších doklad�, zej. 
doklad� pot�ebných ke kolauda�nímu �ízení a souvisejícím schválením, a odstran�ní p�ípadných vad a nedod�lk�. Objednatel není povinen p�evzít dílo, 
které nebude ukon�eno. Objednatel je však oprávn�n p�evzít i neukon�ené dílo, aniž by se tím potvrzovalo, že dílo je prosto vad a nedod�lk�.   
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2. Zakreslení veškerých zm�n a vypracování projektu skute�ného provedení bude p�ipraveno a p�edáno p�i zahájení p�ejímacího �ízení v grafické podob� 
ve dvojím listinném vyhotovení a na CD ve formátu dwg, a to takto: 
- do projektu provedení stavby budou z�eteln� zakresleny všechny zm�ny, k nimž došlo v pr�b�hu zhotovení díla a každý výkres bude opat�en jménem a 

p�íjmením oprávn�né osoby, které zm�ny zakreslila, jejím podpisem, a razítkem zhotovitele. 
- �ásti projektu pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným zm�nám, budou ozna�eny nápisem „beze zm�n“ 
- u výkres� obsahujících zm�nu oproti projektu pro provedení stavby bude p�iložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání zm�ny s odpov�dnou 

osobou objednavatele a investora a její souhlasné stanovisko 
- o realizovaných zm�nách oproti projektové dokumentaci bude po�ízena pr�kazná fotodokumentace. 
3. Záv�re�ná inspekce (kontrola) provedení díla ze strany objednatele je nutnou podmínkou pro odevzdání a p�evzetí díla, pokud od ní objednatel 
v jednoduchých p�ípadech neupustí. O výsledcích inspekce bude sepsán protokol, který postihne všechny p�ípadné zjišt�né vady a termíny k jejich 
odstran�ní. 
4. Zhotovitel odevzdá zhotovené dílo �i jeho díl�í �ást a objednatel jej p�evezme formou zápisu o p�edání a p�evzetí díla. Zhotovitel vyzve objednatele k 
p�evzetí díla nejmén� 5 pracovních dní p�ed p�edpokládaným dnem p�edáním díla zápisem ve stavebním deníku, pokud tak neu�iní, nelze dílo ú�inn� 
p�edat, nedohodne-li se objednatel se zhotovitelem jinak.   
5. Objednatel není povinen p�evzít dokon�enou �ást stavby, kterou nelze samostatn� užívat. 
6. Zhotovitel je povinen p�ed p�edáním díla p�edložit investorovi prost�ednictvím objednatele ke schválení návrh na uzav�ení servisní smlouvy na budoucí 
servisní práce s podmínkami vyhovujícími provozu investora a hospodárnosti provozu, pouze však v p�ípad�, pokud �ádné užívání p�edpokládá pravidelný 
servis odbornou firmou. Bez a do p�edložení návrhu servisní smlouvy není objednatel povinen dílo p�evzít.  
  
odd. 35. Zápis o p�edání a p�evzetí 
1. Zápis o p�edání a p�evzetí díla po�izuje objednatel. Obsah zápisu musí být p�izp�soben povaze a rozsahu prací. V zápise se uvede zejména též soupis 
p�íloh a pop�ípad� i záznam o nutných dodate�n� požadovaných pracích a zjišt�ných vadách a nedod�lcích v p�ípad�, že nejsou obsaženy v soupisu, 
tvo�ícím p�ílohu zápisu. 
2. V zápise o odevzdání a p�evzetí díla bude p�ípadn� dohodnut i nezbytný rozsah staveništ�, které bude vyklizeno do 3 dn� po odstran�ní poslední z 
drobných nedod�lk� �i vad uvedených v zápise o odevzdání a p�evzetí díla. 
3. Podpisem zápisu o p�edání a p�evzetí díla dochází k p�edání p�edm�tu díla �i jeho �ásti zhotovitelem objednateli, avšak závazek zhotovitele v��i 
objednateli daný touto smlouvou spo�ívající v �ádném zhotovení díla není spln�n, pokud nejsou odstran�ny veškeré vady a nedod�lky. Zápis dokládá 
pouze p�evzetí díla a nemá vliv na povinnost zhotovitele dílo ukon�it (odstranit vady a nedod�lky). 
4. Platný zápis o odevzdání a p�evzetí díla musí být ze strany objednatele podepsán vždy statutárním orgánem objednatele. Bez tohoto podpisu není zápis 
platný a dílo není p�evzato.   
5. V zápise o odevzdání a p�evzetí díla budou uvedeny vady a nedod�lky zjišt�né p�i p�ejímce a dohodnuty termíny jejich odstran�ní. Nebudou-li tyto 
termíny dohodnuty, má se zato, že budou odstran�ny do 3 kalendá�ních dní ode dne protokolárního odevzdání a p�evzetí díla. Nároky objednatele na 
zaplacení eventuelních sankcí a škod nejsou tímto dot�eny. 
6. Na žádost objednatele se zhotovitel zú�astní kolauda�ního �ízení, na n�mž poskytne požadované informace o p�edm�tu a provád�ní díla. 
7. Dodržení díl�ího a kone�ného termínu provedení díla bude potvrzeno v oboustrann� podepsaném protokolu o spln�ní díl�ího termínu a protokolu o 
spln�ní kone�ného termínu.  
 
odd. 36. Doklady zhotovitele 
Doklady zhotovitele nutné k �ádnému spln�ní díla, které jsou sou�ástí díla a které má zhotovitel povinnost objednateli p�edat se rozumí zej.: 
• dokumentace skute�ného provedení specifikovanou ve smlouv� 
• certifikáty a prohlášení o shod� zabudovaných materiál�, výrobk� a za�ízení dle z. �. 22/1997 Sb., atesty použitých materiál�  
• stavební / montážní / deník  
• zápisy o prov��ení prací a konstrukcí zakrytých v pr�b�hu prací                              
• zápis o p�edb�žném prov��ení dokon�eností a kvality prací u objekt� podepsaný technickým dozorem objednatele 
• revize, v�. revizní zkoušky elektrické instalace 
• prohlídky kotl� a kou�ovod�, prohlídky komínových sopuch� a pr�duch� využívaných pro podtlakovou vým�nu vzduchu 
• atesty, záru�ní listy     
• doklady o tlakové zkoušce     
• doklady o zkoušce pr�to�nosti a t�snosti (voda, kanalizace atd.)  
• zkoušky t�snosti a provozní zkoušky rozvod� a za�ízení ÚT (�SN 06 0310), v�. topné zkoušky 
• laboratorní zkoušky hygienické nezávadnosti vody   
• odborná technická prohlídka (OTP) dle z. �. 458/2000 Sb, energetický zákon, v platném zn�ní 
• autorizované m��ení emisí dle vyhl. Ministerstva životního prost�edí �. 356/2002 Sb., v platném zn�ní 
• zkoušky provedení zkušebního provozu EPS (elektr. požár. signalizace), EZS (elektr. zabezpe�ovací systém), DT (domácí telefon), EKV (elektronická 

kontrola vstupu), MaR (m��ení a regulace) 
• zkoušky hutn�ní – násypy, zásypy a podsypy 
• funk�ní vyzkoušení vzduchotechniky 
• revize hromosvod� 
• plán kotvení (kotvících míst) pro st�echy provád�né pomocí fólií, potvrzený statikem v�etn� statického výpo�tu opat�eného autoriza�ním razítkem 

statika 
• doklad o povolení záhozu inženýrských sítí po kontrole jejich budoucími správci 
• geodetické zam��ení skute�ného stavu podzemních sítí 
• další doklady uvedené v �SN, pokud se vztahují k provád�nému dílu zhotovitele 
• obvyklou pr�vodní technickou dokumentaci jednotl. za�ízení 
• zápisy o prov��ení prací zakrytých v pr�b�hu realizace díla, pokud nejsou zapsány v denících stavby 
• doklady o likvidaci veškerého odpadu vzniklého �inností zhotovitele na ve�ejných skládkách 
• návody k obsluze, údržb� a protokoly o zaškolení  
• seznam stroj� a za�ízení, které jsou sou�ástí díla, jejich pasporty a návody k obsluze v �eském jazyce, o údržb� a protokolární seznámení s obsluhou 

a zau�ení. Zau�ení obsluhy zajistí zhotovitel alespo� 10 dn� p�ed zahájením vyzkoušení nebo komplexních zkoušek 
• zápisy o provedeném zkušebním provozu, komplexním vyzkoušení všech systém� a za�ízení nebo jiným zp�sobem dohodnuté ov��ení funkce, 

vyhodnocení komplexního vyzkoušení a zprovozn�ní 
• seznam osob s uvedením jejich adres a telefonních �ísel, u kterých bude možné nahlásit reklamovanou vadu 
• seznamy náhradních díl� specifikující všechny nezbytné náhradní díly 
• zajišt�ní podklad� pro zpracování manipula�ních a provozních �ád� a zpracování provozních �ád�. 
• návrh servisní smlouvy s potvrzením od investora, že s ním byl návrh projednán a že si je v�dom nezbytné �ádné údržby díla a pravidelného servisu 
(platí pro technologické soubory a za�ízení) 
Zhotovitel p�edává ty doklady, které se vztahují k jeho provád�nému dílu, v p�ípad� sporu je závazné stanovisko objednatele. P�edávané doklady budou 
vyjmenovány v zápisu o odevzdání a p�evzetí díla. Veškeré pr�vodní technické doklady, osv�d�ení apod., pokud je jejich originál vyhotoven v cizím jazyce, 
musí být opat�eny ú�edním p�ekladem do �eského jazyka. Doklady (prohlášení o shod�, certifikáty, atesty, zkušební protokoly na materiály) se musí 
vztahovat k realizované stavb� a musí být v dob� zahájení prací platné. 
Jsou-li n�které �ásti doklad�, které je povinen p�ipravit zhotovitel, rozsáhlé nebo složité, vypracuje k nim p�ehledy nebo vyhodnocení. 
  
odd. 37. Doklady objednatele.     
1. Objednatel je povinen p�ipravit pro p�ejímací �ízení veškeré své doklady tak, aby jejich porovnáním s doklady zhotovitele bylo zajišt�no kvalitní, úplné a 
rychlé provedení tohoto �ízení.                
 
odd. 38. Zp�sob odstra�ování vad a nedod�lk�  
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1. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli p�ístup do prostor� nebo místností pro �ádné odstran�ní vad nebo nedod�lk�. V takovém p�ípad� strany 
dohodnou dobu, ve které bude objekt p�ístupný pracovník�m zhotovitele. P�i sjednávání této doby je zhotovitel povinen p�izp�sobit se pot�ebám 
objednatele, pop�ípad� uživatele. V p�ípad� pot�eby je povinen p�istoupit i na provád�ní opravy v mimopracovní dob�. 
 
odd. 39.  Nedokon�ení díla 
1. Odstoupí-li investor, pop�. budoucí uživatel od smlouvy s objednatelem nebo tato bude ukon�ena jinak než spln�ním, pop�. nastanou-li okolnosti, pro 
které objednatel nebude moci svoji povinnost v��i investorovi, resp. uživateli splnit, je povinností objednatele na tuto skute�nost neprodlen� zhotovitele 
upozornit.  
Zhotovitel pak postupuje následovn�: 
a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, ocen�ný dle zp�sobu, kterým je stanovena cena díla. S tímto soupisem vysloví objednatel písemný 

souhlas, 
b) zhotovitel provede návrh finan�ního vy�íslení provedených prací a zpracuje „kone�ný da�ový doklad“. Návrh je platný po písemném souhlasu 

objednatele,  
c) zhotovitel vyzve objednatele k „p�edání a p�evzetí díla“ a objednatel je povinen do t�í dn� po obdržení výzvy zahájit „p�ejímací �ízení“.  
2. Po p�edání a p�evzetí provedených prací sjednají ob� smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo dohodou, nebude-li ukon�ena jiným zp�sobem. 
V dohod� bude zejména uveden termín skon�ení smluvního vztahu a zp�sob vypo�ádání vzájemných práv a povinností.  
 
odd. 40.  Odpov�dnost za vady a záru�ní podmínky 
Odpov�dnost zhotovitele za vady 
1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které dílo má ke dni p�evzetí díla objednatelem bez ohledu na to, zda tyto vady byly zjišt�ny nebo se projevily p�ed 
p�evzetím díla objednatelem nebo po p�evzetí díla objednatelem. Vadou díla se rozumí odchylka v kvalit�, rozsahu nebo parametrech díla smluvn� 
dohodnutých. Vadou není odchylka od projektu, která nem�ní p�ijaté �ešení, jestliže byla dohodnuta alespo� formou zápisu ve stavebním deníku, 
odsouhlasená objednatelem a potvrzená TDI. Vadou je rovn�ž nefunk�nost díla nebo jeho nezp�sobilost k provozu �i užívání z d�vodu nedosažení 
vlastností, které jsou dle p�íslušných p�edpis� podmínkou zp�sobilosti díla k provozu �i užívání.  
2. Ani provedení zkoušek a kontrol, ani p�ítomnost objednatele, investora nebo TDI nebo potvrzení formulá�� zkušebních protokol� �i kontrolních list� 
neomezují odpov�dnost zhotovitele za vady na vyzkoušených a zkontrolovaných �ástech díla a nemají p�edevším žádný vliv na odpov�dnost zhotovitele za 
jakékoliv nedostatky, které se projeví pozd�ji. 
3. Odpov�dnosti za vady se zhotovitel nem�že zprostit poukazem na to, že bylo možno vadu zjistit jakoukoliv kontrolou, zkouškou, testem nebo m��ením 
p�ed p�evzetím díla objednatelem ani poukazem na to, že výskyt vad je d�sledkem postupu p�i provád�ní díla, který odpovídal pokyn�m objednatele nebo 
byl smluvními stranami dohodnut. 
4. Pokud by zhotovitel považoval jakékoliv jednání objednatele v pr�b�hu provád�ní díla za jednání, které by mohlo vést k pozd�jšímu výskytu vad díla 
nebo k zániku odpov�dnosti zhotovitele za vady, je povinen na to bez výjimky objednatele p�edepsaným zp�sobem upozornit. 
Záruka za jakost 
5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla a všech jeho �ástí v rozsahu, v jakém to stanoví smlouva o dílo, minimáln� však 36 
m�síc�.  
6. Záruka za jakost se vztahuje na jakékoliv záru�ní vady, jimiž se rozumí mj. ztráta nebo nežádoucí zm�na p�edepsaných vlastností, zejména parametr�, 
barevnosti, funk�nosti nebo kvality díla nebo n�které jeho �ásti nebo nadnormativní odchylky od p�vodních vlastností díla a jeho �ástí, které vzniknou nebo 
se projeví v pr�b�hu trvání záru�ní doby. 
7. Zhotovitel je povinen p�i provád�ní díla používat pouze takové materiály, látky a za�ízení, u nichž lze s ohledem na provedené zkoušky, testy a m��ení, 
jakož i s ohledem na profesionální zkušenosti zhotovitele p�edpokládat, že u nich nedojde ke ztrát� nebo zm�n� vlastností p�edstavující záru�ní vadu 
minimáln� po dobu trvání záru�ní doby. 
9. Záruka nezaniká ani se nijak neomezuje v p�ípad�, že vým�nu, nahrazení nebo opravu n�které �ásti díla provedla t�etí osoba pov��ená objednatelem 
v d�sledku ne�innosti nebo nepln�ní povinností vyplývajících zhotoviteli z odpov�dnosti za vady a ze záruky za jakost. Objednatel není v takovém p�ípad� 
oprávn�n uplat�ovat v��i zhotoviteli nároky ze záruky za jakost �ástí díla vym�n�ných nebo nahrazených t�etí osobou, z hlediska rozsahu záruky za jakost 
a b�hu záru�ních dob ve vztahu ke všem ostatním �ástem díla se však na takto provedené vým�ny, nahrazení nebo opravy pohlíží stejn�, jakoby je 
provedl zhotovitel.   
Odstra�ování vad díla a záru�ních vad 
10. Smluvní strany se dohodly, že v p�ípad� výskytu vady díla nebo záru�ní vady v záru�ní dob� má zhotovitel povinnost bezplatn� p�íslušnou vadu 
odstranit a rovn�ž nahradit veškeré z toho vzniklé i následné škody, neuplatní-li objednatel jiný nárok z titulu odpov�dnosti za vady nebo nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak. P�i odstra�ování vad je zhotovitel povinen postupovat podle pokyn� objednatele tak, aby dílo bylo uvedeno do �ádného stavu p�i 
minimalizaci rušivých zásah� do chodu díla a provozu nebo �innosti uživatel� díla. V p�ípad� sporu smluvních stran o to, zda uplatn�ná vada je vadou 
nebo zda se na uplatn�nou vadu vztahuje záruka �i nikoliv, je zhotovitel povinen postupovat tak jako by šlo o vadu, za kterou odpovídá podle smlouvy o 
dílo a následn� je oprávn�n uplatnit právo na náhradu vynaložených náklad� formou žaloby. Vynaložené náklady v návaznosti na závazné rozhodnutí 
ponese ta strana, která ve sporu podlehne.  
11. Odstra�ování vad i záru�ních vad bude provád�no na základ� vytknutí vady - reklamace objednatele. Zhotovitel se zavazuje neprodlen� (nejpozd�ji do 
konce následujícího pracovního dne) reagovat na sd�lenou reklamaci. Pokud zhotovitel písemn� nesd�lí objednateli ve lh�t� do t�í pracovních dn� a 
v p�ípad� havarijní vady do 12 hodin, po�ítáno od sd�lení reklamace, že reklamaci neuznává a toto své stanovisko �ádn� nezd�vodní, platí nevyvratitelná 
domn�nka, že reklamaci a svoji odpov�dnost za vadu uznává.  
12. Odstran�ní vad a záru�ních vad je zhotovitel povinen zahájit nejpozd�ji do 2 kalendá�ních dn� od sd�lení reklamace a ukon�it v dob� co nejkratší, 
nejpozd�ji však do 5 kalendá�ních dn� od sd�lení reklamace, pokud možno bez omezení provozu uživatele, nebude-li sjednáno jinak.  
13. Odstran�ní havarijních vad a havarijních záru�ních vad, tj. vad a záru�ních vad zásadním zp�sobem omezujících užívání díla nebo vyvolávajících 
nebezpe�í dalšího poškození díla, zajistí zhotovitel do 24 hodin od sd�lení reklamace.  
14. Sd�lení reklamace je možno u�init písemn� (dopisem, faxem, emailem) nebo ústn�. Ústn� sd�lená reklamce však musí být nejpozd�ji do 24 hodin 
potvrzena písemn�. V pochybnostech s doru�ením dopisem zasílané písemné reklamace se má za to, že reklamace byla doru�ena zhotoviteli t�etí den po 
prokazatelném odeslání na adresu zhotovitele. V pochybnostech s doru�ením faxem nebi emailem zasílané písemné reklamace se má za to, že reklamace 
byla doru�ena zhotoviteli 2 hodiny po prokazatelném odeslání na adresu zhotovitele.  
15. Zhotovitel je povinen bez zbyte�ného odkladu po prov��ení reklamace seznámit objednatele s možnými zp�soby a postupy odstran�ní vady nebo 
záru�ní vady. 
16. V p�ípad� havárií je zhotovitel povinen bezodkladn� na své náklady u�init opat�ení k provizornímu zajišt�ní chodu díla nebo k zabrán�ní dalšího 
poškození díla. Stejn� je zhotovitel povinen na pokyn objednatele postupovat, pokud není možno odstran�ní vady nebo záru�ní vady v dané dob� provést 
z provozních nebo klimatických d�vod�. 
17. V p�ípadech, kdy je k odstra�ování vad nebo záru�ních vad nutné zasáhnout do prostor užívaných uživateli (nap�. nájemníky), je zhotovitel povinen 
zcela p�izp�sobit postup a dobu provedení souvisejících prací pokyn�m objednatele vycházejícím z požadavku p�íslušných nájemník�. Opravy musí být 
p�ednostn� provád�ny zp�sobem minimalizujícím zásahy do prostor nájemník�, a to i za cenu zvýšených náklad� na takové opravy; pokud je zásah do 
prostor uživatel� nevyhnutelný, je t�eba opravu organizovat tak, aby všechny závady v jedné místnosti byly vždy odstran�ny b�hem jednoho dne, a to 
v p�ípad� pot�eby v dob� mimo obvyklou pracovní nebo služební dobu uživatel�. 
18. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v plném rozsahu škodu vzniklou v d�sledku porušení povinnosti provést dílo bez vad, jakož i veškeré škody 
a újmy vyvolané odstra�ováním vad a záru�ních vad, v�etn� škod plynoucích z p�erušení provozu, snížení užitných vlastností díla, slev poskytnutých 
v d�sledku výskytu vad nebo záru�ních vad nájemník�m užívajícím �ásti díla, poškození jiných �ástí díla p�i odstra�ování vad apod. 
19. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré škody vzniklé porušením povinnosti zhotovitele odstra�ovat vady a záru�ní vady zp�sobem 
plynoucím z t�chto VSPO.  
20. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lh�tách dle smlouvy o dílo, je objednatel oprávn�n provést tyto práce sám nebo jejich provedením pov��it t�etí 
osobu nebo jejím prost�ednictvím zakoupit nebo vym�nit vadnou �ást díla. Takto vzniklé náklady násobené koeficientem 1,3, p�edstavující paušální 
poplatek jako náhradu náklad� objednatele spojených s tímto postupem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dn� ode dne doru�ení faktury. V 
p�ípad� nespln�ní tohoto finan�ního závazku zhotovitelem, je objednatel oprávn�n použít zádržné nebo bankovní záruku. 
Záru�ní doba 
21. Záru�ní doba pro dílo jako celek nebo pro jeho jednotlivé �ásti �iní 36 m�síc�, není-li ve smlouv� o dílo dohodnuta v jiné délce.  
22. Vyplývá-li z listin p�edložených zhotovitelem p�ed uzav�ením smlouvy o dílo nebo v pr�b�hu provád�ní díla, že na ur�itou �ást díla bude poskytnuta 
záruka s delší záru�ní dobou, použije se ve vztahu k p�íslušné �ásti díla tato delší záru�ní doba namísto záru�ní doby stanovené ve smlouv� o dílo. 



Všeobecné stavební obchodní podmínky spole�nosti Outulný, a.s. pro subdodavatele 
dle § 273 obchodního zákoníku  

 

Stránka 17 z 17 

 

23. Záru�ní doba za�íná b�žet dnem protokolárního p�edání díla bez vad a nedod�lk� objednateli, v p�ípad� subdodavatelského charakteru této smlouvy 
dnem protokolárního p�edání díla bez vad a nedod�lk� investorovi. 
24. V p�ípad� vým�ny, nahrazení nebo opravy n�které �ásti díla v d�sledku výskytu vady nebo záru�ní vady, za�íná ode dne potvrzeného odstran�ní vady 
nebo záru�ní vady b�žet nová záru�ní doba ohledn� této �ásti díla ve shodné délce, jaká byla p�vodn� stanovena pro danou �ást díla. V mezidobí od 
uplatn�ní práv z odpov�dnosti za vady do jejich uspokojení záru�ní doba na celé dílo neb�ží.  
25. Záruka se vztahuje na všechny záru�ní vady, které byly zjišt�ny a oznámeny zhotoviteli reklamací odeslanou na jeho adresu nejpozd�ji v poslední den 
trvání záru�ní doby. I reklamace odeslaná poslední den záru�ní doby se považuje za v�as uplatn�nou. 
26. Pokud chybou nebo závadou p�edm�tu díla v záru�ní dob� vzniknou objednateli z d�vod� na stran� zhotovitele vyvolané náklady, je uložena sankce 
nebo vzniknou škody, tyto je zhotovitel povinen na základ� výzvy obsahující vy�íslení objednateli uhradit. Objednatel je oprávn�n v p�ípad� neuhrazení ze 
strany zhotovitele tyto náklady bez dalšího �erpat z pozastávky nebo z bankovní garance. Za vyvolaný náklad se považuje rovn�ž náklad vyvolaný ú�astí 
každého pracovníka objednatele u p�ezkoumání vady, jejího odstra�ování a kontroly opraveného díla, v tomto p�ípad� se jeho výše rovná cestovním 
výdaj�m ve výši 12,- K� / 1 km jízdy s p�ipo�tením náhrady za práci pracovníka v sazb� 500,- K� za každou zapo�atou hodinu práce, do níž se zapo�ítává 
rovn�ž �as strávený na cest� pracovníkem. Tímto postupem nejsou dot�eny nároky vyplývající z prodloužení záru�ní doby. Je dohodnuto, že zhotovitel 
dále uhradí za každou oprávn�nou reklamaci �ástku 3.000.-K� jako paušální poplatek za náklady objednatele, jež byl nucen vynaložit na reklamaci, která 
byla na stran� zhotovitele. 
Hodnota záruky 
26. Pro p�ípad prohlášení konkursu na majetek zhotovitele nebo zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku zhotovitele nebo 
rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítnutí insolven�ního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele nebo pro p�ípad, kdy z jakýchkoli d�vod� 
zhotovitel nebude moci dostát svým závazk�m vyplývajícím z poskytnuté záruky za jakost nebo pro p�ípad, kdy jeho závazky vyplývající z poskytnuté 
záruky za jakost zaniknou jinak než uplynutím záru�ní doby nebo dohodou, zej. v p�ípad� odstoupení od smlouvy, smluvní strany oce�ují hodnotu záruky 
na �ástku, jejíž výše závisí na dob�, kdy p�íslušná skute�nost nastane, p�i�emž v dob� od uzav�ení smlouvy o dílo až do p�edání díla objednateli �iní 
hodnota záruky 25% dohodnuté ceny díla resp. zabudovaného díla, kdy dílo ješt� není kompletn� hotovo, v pr�b�hu záru�ní lh�ty �iní hodnota záruky 10% 
dohodnuté ceny díla. Dojde-li k n�které z popisovaných událostí na stran� zhotovitele, pak platí, že cena díla uvedená ve smlouv� o dílo je snížena o 
dohodnutou cenu záruky, p�i�emž tento ú�inek nastává okamžikem právní moci p�íslušného rozhodnutí, resp. okamžikem, kdy nastane skute�nost 
zakládající nemožnost spln�ní závazk� zhotovitele z poskytnuté záruky za jakost nebo kdy dojde k zániku závazk� zhotovitele vyplývajících z poskytnuté 
záruky za jakost. Zhotovitel má v d�sledku toho nárok na zaplacení ceny za dílo ve výši odpovídající reálné hodnot� jím na díle realizovaných prací a 
dodávek ponížené o sjednanou hodnotu záruky, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V p�ípad�, že objednatel dosud neuhradil zhotoviteli pozastávku 
z ceny díla, zaniká nárok zhotovitele na její úhradu ve výši hodnoty záruky.  Toto ujednání o hodnot� záruky nezaniká odstoupením od smlouvy. 
 
odd. 41.  Ochrana pr�myslových a autorských práv 
1. Zhotovitel je povinen zachovat ochranu p�edm�t� autorské a pr�myslov�právní ochrany a zamezit jejich použití pro jiné ú�ely. 
2. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro ú�ely vyplývající z této smlouvy, pro jiné ú�ely je smí použít pouze 
s p�edchozím písemným souhlasem objednatele. Pokud objednatel p�edal �i p�edá zhotoviteli jakékoli podklady, vzory, matrice, �i jiné údaje a data na 
elektronických nosi�ích nesmí tyto zhotovitel zve�ejnit nebo zp�ístupnit t�etím osobám bez p�edchozího písemného souhlasu objednatele, pokud tak p�esto 
u�iní, je povinen zaplatit objednateli za každý p�ípad porušení smluvní pokutu ve výši 50.000,- K�. Zhotovitel je povinen všechny p�edané podklady v�etn� 
kopií vrátit objednateli k termínu ukon�ení díla �i termínu stranami dohodnutém p�i výskytu jiné právní skute�nosti. Toto platí i pro p�ípad nep�evzetí díla 
nebo odstoupení od smlouvy. 
3. Uzav�ením smlouvy zhotovitel sou�asn� poskytuje objednateli bezúplatnou, p�evoditelnou, nevypov�ditelnou, výhradní a neomezenou licenci k vytvá�ení 
kopií, užívání, sd�lování všech p�edaných dokument� zhotovitele, která je platná do konce skute�né životnosti díla. Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, 
že p�edm�t díla po jeho p�edání objednateli bude prost autorských, licen�ních nebo jiných práv t�etích stran, které by omezovaly plné užívání díla �i by 
umož�ovaly vznášení jakýchkoliv nárok� na objednatele. 	ešení p�ípadných nárok� t�etích stran po p�edání díla objednateli je v�cí zhotovitele.  
 
odd. 42. D�v�rnost informací 
1. Všechny informace, dokumenty �i podklady p�edané zhotoviteli a informace a dohody o cenách a platebních podmínkách jsou d�v�rné povahy a mohou 
být zhotovitelem zp�ístupn�ny t�etí stran� pouze po p�edchozím písemném souhlasu objednatele. Zhotovitel se proto zavazuje u�init veškerá nezbytná 
opat�ení p�edcházející jejich odhalení t�etí stran�. 
2. Dokumenty a podklady ozna�ené jako „p�ísn� d�v�rné“ �i „tajné“ smí zhotovitel zp�ístupnit pouze svým zam�stnanc�m, s nimiž má uzav�enou smlouvu o 
ml�enlivosti, a je povinen s nimi zacházet zp�sobem maximáln� snižujícím riziko vyzrazení t�etím osobám nebo zneužití k jiným ú�el�m, než stanoví 
smlouva o dílo. Zhotovitel je povinen p�edat objednateli na jeho žádost úplný seznam osob, kterým byly takové dokumenty a podklady zp�ístupn�ny. 
3. Zhotovitel smí používat podklady p�edané mu objednatelem v souvislosti s projektem pouze k pln�ní smlouvy. Jakékoli jiné použití vyžaduje písemného 
souhlasu objednatele. 
4. Zhotovitel je povinen pou�it osoby, jimž dokumenty nebo podklady uvedené v tomto �lánku p�edává �i zp�ístup�uje, o d�v�rné povaze informací v nich 
obsažených. 
5. Každá z osob zú�astn�ných na projektu odpovídá za bezpe�nost dat, která v souvislosti s projektem uchovává, zpracovává nebo p�enáší v rozsahu, 
v jakém jsou tato data uchovávána, zpracovávána nebo p�enášena technickými prost�edky, které má ve své moci. V p�ípad� p�enosu dat prost�ednictvím 
ve�ejných datových a komunika�ních sítí je objednatel oprávn�n požadovat provedení odpovídajících opat�ení k ochran� p�enášených dat. Data obsahující 
p�ísn� d�v�rné informace mohou být p�enášena prost�ednictvím ve�ejných datových a komunika�ních sítí pouze s výslovným souhlasem objednatele.     
6. Zhotovitel se zavazuje a prohlašuje, že nebude jednat p�ímo s investorem, zejména pak o cenových a provád�cích záležitostech.  

 
odd. 43.  Majetkové sankce 
1. V p�ípad� prodlení s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení povinnosti v�asného provedení ve výši 
50.000,- K� za každý i zapo�atý den prodlení. 
2. V p�ípad� prodlení se spln�ním díl�ích termín� provád�ní díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení povinnosti pln�ní 
v díl�ím termínu ve výši 15 000,- K� za každý den prodlení.  
3. V p�ípad� prodlení s nástupem na realizaci díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení povinnosti zapo�etí pln�ní ve 
sjednaném termínu ve výši 15 000,- K� za každý den prodlení.  
4. Za nespln�ní termínu pro odstran�ní vad a nedod�lk� sjednaného v zápise o odevzdání a p�evzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5.000,-K� za každou vadu �i nedod�lek a zapo�atý den prodlení se spln�ním díl�ího termínu.   
5. Za nespln�ní termínu pro vyklizení staveništ� je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-K� za každý den prodlení 
s vyklizením staveništ�.  
6. V p�ípad� prodlení s odstran�ním reklamované vady nebo záru�ních vady dle odd. 40.12. VSOP je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši  3.000,- K� za každý kalendá�ní den prodlení s odstran�ním vady.  
7. V p�ípad� prodlení s odstran�ním reklamované havarijní vady a havarijní záru�ní vady dle odd. 40.13. VSOP je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši  3.000,- K� za každou zapo�atou hodinu prodlení s odstran�ním vady.  
8. Za každý p�ípad nespln�ní povinnosti dodržet pokyn objednatele dle odd. 8.1. VSOP je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši  
30.000,- K�.   
9. V p�ípad� porušení zákazu dispozice s pohledávkou bezu souhlasu objednatele dle odd. 25.16. VSOP je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 15% z výše disponované pohledávky v�. DPH.    
10. V p�ípad� porušení povinnosti mít a držet zp�sobilost dle odd. 45.2 VSOP je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20% z výše 
sjednané ceny díla.    
11. Pro p�ípad, že investor oprávn�n� uplatní na objednateli smluvní pokutu vyšší než je sjednána v t�chto VSOP a smlouv� o dílo, a to z d�vodu porušení 
povinnosti ze strany zhotovitele, dohodly se smluvní strany, že smluvní pokutu uplatn�nou investorem zhotovitel objednateli nahradí z titulu náhrady škody.  
12. Zhotovitel prohlašuje, že si je v�dom své odpov�dnosti v��i objednateli, kterou na sebe p�ebírá podpisem této smlouvy o dílo a že si uv�domuje 
d�ležitost zajiš�ovaných smluvních povinností, a proto považuje sjednané smluvní pokuty vzhledem k p�evzatému závazku za p�im��ené. 
13. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávn�n požadovat náhradu škody zp�sobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní 
pokuta dle t�chto VSOP a smlouvy a smlouvy o dílo a je oprávn�n domáhat se náhrady škody p�esahující smluvní pokutu. Objednatel m�že po zhotoviteli 
požadovat náhradu celé škody zp�sobené porušením pokutou sankcionované povinnosti, tj. škody nep�esahující výši smluvní pokuty i škody tuto výši 
p�esahující (§ 545 odst. 2 ob�anského zákoníku).  
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14. Smluvních pokuty sjednané ve VSOP a smlouv� o dílo jsou samostatné nároky, na které nemá vliv skute�nost, že došlo k porušení další sjednané 
sankcionované povinnosti a vzniku nároku na smluvní pokutu (nap�. smluvní pokuta za prodlení se zapo�etím pln�ní nevylu�uje smluvní pokutu za 
nepln�ní díl�ích termín� �i kone�ného termínu pro provedení díla a naopak; smluvní pokuta za nepln�ní kone�ného termínu provedení díla nevylu�uje 
smluvní pokutu za nevyklizení staveništ� a naopak).  
15. Smluvní pokuty sjednané t�mito VSOP a smlouvou o dílo je povinná strana povinna zaplatit na základ� písemné výzvy, a to ve lh�t� 15 dn� ode dne 
jejího doru�ení, obsahujícího p�ezkoumatelný výpo�et.  
  
odd. 44.  Odstoupení od smlouvy 
1.Odstoupení od smlouvy se �ídí právním režimem obchodního zákoníku, každá ze smluvních stran m�že odstoupit z d�vodu podstatného porušení 
povinností druhé strany.   
2. Mezi další d�vody, pro které m�že objednatel okamžit� od smlouvy odstoupit, pat�í zejména: 
a) prodlení zhotovitele se zahájením prací p�evyšující 5 kalendá�ních dn� 
b) prodlení s pln�ním sjednaného díl�ího termínu p�evyšujícího dobu 5 kalendá�ních dn�  
c) prodlení zhotovitele s provedením díla  
d) neoprávn�né p�erušení �i zastavení prací na staveništi 
e) neodstran�ní vad a nedod�lk� zjišt�ných na kontrolních dnech ve stanoveném termínu 
f) nespln�ní objemu díla v rozsahu 45% v polovin� sjednané lh�ty pln�ní 
g) nep�edání bankovní záruky za �ádné provedení díla, pokud je ve smlouv� sjednána 
h) zhotovitel p�edal objednateli p�ed uzav�ením smlouvy o dílo nepravdivé nebo neúplné údaje, na jejichž napln�ní bylo uzav�ení smlouvy o dílo vázáno 
i) provád�ní prací a dodávek v rozporu se smluvním vymezením  
j) opakované nebo zvláš� hrubé (nap�. požití alkoholu pracovníkem) porušení provozních podmínek práce a pohybu na pracovišti 
k) zhotovitel vstoupí do likvidace nebo bylo proti n�mu zahájeno konkurzní nebo insolven�ní �ízení dle z. �. 182/2006 Sb.   
l) zhotovitel poruší povinnost stanovenou v odd. 6.14. nebo 6.15. VSOP 
m) zhotovitel poruší povinnost ml�enlivosti �i projednání dle odd. 15.5. VSOP 
n) zhotovitel neuposlechne p�íkazu dle odd. 17 nebo odd. 18 VSOP 
o) zhotovitel poruší povinnost dle odd. 22.2 
p) nep�edání doklad� o pojišt�ní dle odd. 32 VSOP nebo dle smlouvy o dílo  
q) porušení kterékoliv z povinnosti stanovené v odd. 33.2, 33.3. a 33.4. VSOP 
r) porušení povinnosti ml�enlivosti stanovené v odd. 42.1. nebo 42.2. nebo 42.3. VSOP 
s) porušení zákazu jednat s investorem dle odd. 42.6. VSOP 
t) neexistence �i ztráta oprávn�ní a autorizací zhotovitele k napln�ní smlouvy o dílo (odd. 45.2. VSOP) 
u) nepln�ní  závazk� zhotovitele v��i svému subdodavateli díla nebo jeho �ásti, zakládající d�vodnou obavu objednatele o spln�ní závazk� zhotovitele ze 
smlouvy o dílo. 
3. Zanikl-li závazek provést dílo v d�sledku odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli vždy nejvýše to, o co se objednatel 
zhotovováním v�ci pr�kazn� obohatil. Použití § 544 odst. 2 obchodního zákoníku se vylu�uje.  
4. Dále m�že objednatel od smlouvy vždy i bez d�vodu odstoupit též za náhradu, a to do doby �ádného dokon�ení díla. Náhrada za odstoupení od smlouvy 
odpovídá �ástce, která p�ipadá na již provedené práce a dodávky a náhrad� náklad�, které zhotovitel p�i provád�ní díla ú�eln� vynaložil. 
5. Objednatel je oprávn�n k zapo�tení jakýchkoliv splatných i nesplatných pohledávek za zhotovitelem na jakékoliv splatné i nesplatné pohledávky 
zhotovitele, a to i v p�ípad� odstoupení od smlouvy, tzn. že možnost zapo�tení se vztahuje i na pohledávky z p�ípadného bezd�vodného obohacení. 
6. Odstoupení musí být u�in�no písemn� a musí v n�m být uveden d�vod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Bez t�chto náležitostí nelze ú�inn� 
odstoupit.  
7. Smluvní strany se dohodly, že v p�ípad� odstoupení od smlouvy z�stávají v platnosti ustanovení této smlouvy, týkající se odpov�dnosti za vady, 
smluvních pokut a ustanovení o odpov�dnosti za vady a záruce, o vlastnictví díla, náhrad� škody, cenové a platební ujednání obsažená v této smlouv� 
v�etn� p�íslušných p�íloh této smlouvy, pokud závazky k nim vznikly do doby odstoupení od smlouvy. Platební ujednání platí i po odstoupení od smlouvy. 
 
odd. 45.  Zvláštní ujednání 
1. Smluvní strany výslovn� prohlašují, že podepsáním smlouvy o dílo dochází k zániku smluvního vztahu, který vznikl ješt� p�ed uzav�ením smlouvy na 
základ� p�ípadné objednávky vystavené objednatelem a jejím p�ijetím ze strany zhotovitele. Veškeré podmínky d�íve dojednané a vztahující se k p�edm�tu 
díla jsou nahrazeny podmínkami zakotvenými v této smlouv�. 
2. Zhotovitel prohlašuje, že je pln� odborn� zp�sobilý k napln�ní smlouvy o dílo a je držitelem veškerých oprávn�ní (zej. živnostenských) a autorizací a tuto 
zp�sobilost je povinen držet po dobu pln�ní smlouvy o dílo v�etn� doby záru�ní.  
3. Smluvní strany souhlasí s p�ípadným uvedením osobních údaj� (v�etn� rodného �ísla u fyzických osob) ve smlouv� o dílo, jakož i s p�edáním údaj� o 
svých pracovních dle t�chto VSOP, a zavazují se, že budou ohledn� osobních údaj� týkajících se objednatele a zhotovitele a pracovník� postupovat 
v souladu s p�íslušnými právními p�edpisy a tyto údaje budou využívat pouze pro ú�ely spojené s realizací p�edm�tného díla a záležitostmi s tím 
souvisejícími. 
4. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s kone�nou platností u Rozhod�ího soudu p�i Hospodá�ské komo�e 
�eské republiky a Agrární komo�e �eské republiky podle jeho 	ádu a Pravidel jedním rozhodcem JUDr. Petrem Hromkem, Ph.D.  a v p�ípad�, že tento 
rozhodce z d�vod� uvedených v 	ádu anebo zákon� nebude moci spor rozhodovat, potom jediným rozhodcem Mgr. Alešem Chamrádem. Pokud by žádný 
z t�chto rozhodc� nebyl v dob� sporu zapsán v seznamu rozhodc� uvedeného soudu nebo nemohl funkci vykonávat, bude spor rozhodnut t�emi rozhodci 
ustanovenými dle 	ádu. 
5. Pokud by jednotlivá ustanovení smlouvy o dílo nebo t�chto VSOP byla neplatná �i neproveditelná, nebo se neplatnými �i neproveditelnými stala, nebude 
tím dot�ena platnost této smlouvy obecn�. Strany se zavazují nahradit neplatné nebo neproveditelné ustanovení platným �i proveditelným ustanovením, které se pokud 
možno blíží hospodá�skému ú�elu neplatného nebo neproveditelného ustanovení. 
6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli náklady vzniklé objednateli v souvislosti s porušením právních povinností zhotovitele, v�etn� náklad� právní 
pomoci mimo soudní �ízení ve výši dle vyhl. �. 177/1996 Sb. (advokátní tarif).    
7. Smlouvu o dílo lze m�nit a dopl�ovat pouze písemnými dodatky podepsanými ob�ma smluvními stranami. Za písemný dodatek se považuje rovn�ž tzv. 
zm�nový list, podepsaný osobami oprávn�nými jednat ve v�cech smluvních, mající náležitosti dohody.  
8. Smluvní strany se z d�vodu unifikace a strojového zpracování textu dohodly na závazném zn�ní a podob� následujících protokol�, zápis� a dalších listin 
tak, jak jsou ve form� vzor� zve�ejn�ny na adrese www.outulny.cz a p�ístupné v tišt�né podob� v sídle objednatele: 
- Soupis provedených prací a dodávek (SPPD) 
- Zjiš�ovací protokol 
- Zjiš�ovací protokol ke kone�né faktu�e 
- Protokol o p�edání a p�evzetí �ásti díla 
- Protokol o p�edání a p�evzetí díla 
- Soupis vad a nedod�lk� 
- Protokol o spln�ní díl�ího termínu 
- Protokol o spln�ní kone�ného termínu 
- Žádost o uvoln�ní pozastávky. 
Nepoužije-li smluvní strana pro p�íslušný úkon uvedené závazné zn�ní a podobu textu, je druhá strana oprávn�na odlišný text odmítnout jako neú�inný a 
trvat a použití dohodnutého zn�ní a podoby textu. 
9. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu v pr�b�hu pln�ní p�edm�tu smlouvy, budou použity tyto doklady, a to v po�adí 
� 1. Smlouva o dílo 
� 2. VSOP 
� 3. cenová nabídka zhotovitele 
� 4. zápis o p�edání staveništ� 
� 5. zápis o odevzdání a p�evzetí díla 
� 6. stavební deník 
� 7. další podklady. 
10. Smluvní vztahy se �ídí �eským právním �ádem. 
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11. Tyto VSOP jsou sou�ástí smluvního ujednání dle smlouvy o dílo. Odchylná ujednání ve smlouv� o dílo mají p�ednost p�ed zn�ním VSOP. VSOP 
dopl�ují a rozvád�jí základní ujednání obsažené ve smlouv� o dílo a proto ujednání obsažené ve VSOP platí sou�asn� vedle ujednání o témže institutu ve 
smlouv� o dílo, s výjimkou t�ch konkrétních práv a povinností, které jsou ve smlouv� o dílo �ešeny obsahov� odlišn�, nežli ve VSOP, pop�. t�ch, které 
smlouva o dílo výslovným odkazem ruší. 
 
 
V Nám�šti nad Oslavou dne 18.6.2012 

Outulný, a.s. 
Ing. Svatoslav Outulný, 

místop�edseda p�edstavenstva 


