




























NABÍDKOVÝ ROZPO�ET

Rozpo�et I.etapa Informativní rozpo�et JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
S01 P�íprava vrtu, napojení sítí od vrtu (EI,voda) M�rná jednotka
Stavba Název stavby Po�et jednotek
14/801 Úprava okolí Hornobranského rybníka,�.Krumlov-I.etNáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo�tu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové �íslo 14/801
Rozpo�toval Po�et list�

ROZPO�TOVÉ NÁKLADY

Základní rozpo�tové náklady Ostatní rozpo�tové náklady

HSV celkem 216 324 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 32 687 Oborová p�irážka 0

R M práce celkem 0 P�esun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 249 011 Za�ízení staveništ� 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompleta�ní �innost (I�D) 0

ZRN+HZS 249 011 Ostatní náklady neuvedené 0

249 011 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K�
0 K�

301 303 K�

Rozpo�et a výkazy vým�r jsou zpracované podle projektové dokumentace architekt.atelieru WIZNER AA, Ing.Petr Wizner, Rožmberská 609, 
�.Krumlov a spl�ují požadavky vyhlášky �. 230 o vymezení ve�ejné akázky.
Rozpo�ty jsou zpracované v cenové soustav� RTS Brno.

0
M�sto �eský Krumlov

249 011 K�
52 292 K�

ZRN+ost.náklady+HZS
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14/801 Úprava okolí Hornobranského rybníka,�.Krumlov-I.etRozpo�et : I.etapa
S01 P�íprava vrtu, napojení sítí od vrtu (EI,voda)

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL�

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 96 563 0 0 0 0
11 P�ípravné a p�idružené práce 2 500 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 13 187 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 31 271 0 0 0 0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce 28 622 0 0 0 0
62 Úpravy povrch� vn�jší 11 937 0 0 0 0
8 Trubní vedení 18 244 0 0 0 0
9 Ostatní náklady 2 486 0 0 0 0
99 Staveništní p�esun hmot 11 514 0 0 0 0
711 Izolace proti vod� 0 526 0 0 0
762 Konstrukce tesa�ské 0 31 059 0 0 0
783 Nát�ry 0 1 102 0 0 0
M21 Elektromontáže silnoproud 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 216 324 32 687 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO�TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN K� % Základna K�
Ztížené výrobní podmínky 249 011 0
Oborová p�irážka 249 011 0
P�esun stavebních kapacit 249 011 0
Mimostaveništní doprava 249 011 0
Za�ízení staveništ� 249 011 0
Provoz investora 249 011 0
Kompleta�ní �innost (I�D) 249 011 0
Rezerva rozpo�tu 249 011 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Informativní rozpo�et

0
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14/801 Úprava okolí Hornobranského rybníka,�.Krumlov-I.etRozpo�et: I.etapa
S01 P�íprava vrtu, napojení sítí od vrtu (EI,voda)

P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K�)
Díl: 1 Zemní práce

1 121101101R00 Sejmutí ornice s p�emíst�ním do 50 m m3 33,71 52,72 1 776,93

224,70

224,70

33,71

2 132201112R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJN� m3 121,31 290,00 35 179,47

65,20

65,20

50,86

83,00

83,00

29,88

73,50

73,50

38,22

2,35

3 132201119R00 P�íplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 121,31 10,17 1 233,72
4 132202101U00 Hloub rýh š 0,6 m soudr hor 3 ru�n� m3 1,34 1 129,95 1 510,40

1,34

5 132302109U00 P�ípl lepivost h4 rýhy 60cm ru�n� m3 1,34 10,17 13,63
6 161101101R00 Svislé p�emíst�ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 27,43 40,68 1 115,81

27,43

7 162701105R00 Vodorovné p�emíst�ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 60,03 124,29 7 461,13

60,03

8 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 120,06 40,68 4 884,04

120,06

9 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 60,03 9,79 587,69
10 171201211U00 Skládkovné zemina t 100,25 33,90 3 398,48

100,25

11 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn�ním m3 62,62 84,75 5 307,05

19,56

43,06

12 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 46,16 84,75 3 912,40

27,38

18,78

13 181101102R00 Úprava plán� v zá�ezech v hor. 1-4, se zhutn�ním m2 101,72 7,77 790,36

101,72

14 181201102R00 Úprava plán� v násypech v hor. 1-4, se zhutn�ním m2 101,72 7,77 790,36
15 181300010RA0 Rozprost�ení ornice v rovin� tlouš�ka 15 cm m2 224,70 13,56 3 046,93
16 583311001 Kamenivo t�žené - písek T 86,32 296,05 25 554,80

86,32

Celkem za 1 Zemní práce 96 563,20
Díl: 11 P�ípravné a p�idružené práce
17 11001 Geodetické vytý�ení podzemních sítí K� 1,00 500,00 500,00
18 11002 Geodetické zam��ení stavby K� 1,00 1 000,00 1 000,00
19 11003 Geodetické zam��ení skute�ného provedení stavby K� 1,00 1 000,00 1 000,00

Celkem za 11 P�ípravné a p�idružené práce 2 500,00

kombi výkop:65,2*0,60*0,50

jednoduché výkopy:83,0*0,40*0,50+73,5*0,40*0,90

kombi výkop:65,20*0,60*(0,4+0,3)

jednoduché výkopy:(83,0+73,5)*0,40*0,30

65,2*0,60+156,5*0,40

obsypy:46,16*1,87

Za�átek provozního sou�tu

jednoduchý výkop hl. 90 
cm:5,0+7,5+4,3+5,0+0,6+27,5+0,1+5,5+8,5+2,0+17,0

Konec provozního sou�tu

73,5*0,40*1,30

Za�átek provozního sou�tu

kombi výkop:41,0+1,7+5,0+10,5+4,0+3,0

Konec provozního sou�tu

65,2*0,60*1,30

zbývající výkopy:60,03*2

60,03*1,67

Konec provozního sou�tu

83,0*0,40*0,90

Za�átek provozního sou�tu

jednoduchý výkop hl.1,30m:7,5+7,0+10,0+22,0+17,0+10,0

30% z výkop�:(50,86+38,22+2,35)*0,30

zbývající výkopy:121,31+1,34-62,62

pro EI pilí�e:3,0*0,50*1,30+0,50*0,50*1,61

pro základ obezdívky studny:(3,04*1,0*1,0-3,14*0,6*0,6)*0,70

Nabídkový rozpo�et

Stavba :
Objekt : Informativní rozpo�et

Za�átek provozního sou�tu

(65,2+83,0+73,5+3,0)*1,0

Konec provozního sou�tu

224,7*0,15
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14/801 Úprava okolí Hornobranského rybníka,�.Krumlov-I.etRozpo�et: I.etapa
S01 P�íprava vrtu, napojení sítí od vrtu (EI,voda)

P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K�)

Nabídkový rozpo�et

Stavba :
Objekt : Informativní rozpo�et

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
20 274313611R00 Beton základových pas� prostý C 16/20 m3 4,37 2 650,00 11 588,45

2,11

0,40

1,86

21 274351215R00 Bedn�ní st�n základových pas� - z�ízení m2 1,63 282,48 460,44

1,63

22 274351216R00 Bedn�ní st�n základových pas� - odstran�ní m2 1,63 94,16 153,48
23 274353123R00 Bedn�ní kotev.otvor� pas� do 0,05 m2, hl. 2 m kus 3,00 141,24 423,72

3,00

24 27990001 M+D chráni�ka pro El.kabely v pilí�i-bude up�esn�no m 3,45 162,62 561,04

3,45

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 13 187,13
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
25 311238217R00 Zdivo POROTHERM 44 P+D P8 na MVC 5, tl. 440 mm m2 0,69 2 542,39 1 747,89

0,69

26 3112390001 Kotvení zdiva z PTH 440 nerezovými sponami kus 24,00 254,24 6 101,76

24,00

27 316381125R00 Krycí desky z B 16/20 s p�esahem tl. 50 - 80 mm v�.bedn�ní 
a výztuže m2 1,58 3 389,83 5 345,08

1,58

28 317168129U00 P�eklad keram plochý š 14,5 dl 300 kus 3,00 1 694,92 5 084,76

3,00

29 31790001 Zkrácení p�eklad� PTH kus 3,00 395,48 1 186,44
30 327215132R00 Zdivo nadzákl. obkladní z lom.kamene, vyspárování m3 1,41 4 838,87 6 806,84

1,41

31 331231114R00 Zdivo pilí�� cihelné z CP 29 P15 na MVC m3 0,93 5 392,09 4 997,93

0,75

0,18

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 31 270,70
Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce
32 210220001 M+D vyty�ovací vodi� poplast. CY 6 mm2 m 221,70 98,31 21 795,33
33 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva t�ženého 0 - 4 mm m3 10,17 424,86 4 321,68

6,26

3,91

34 899721112R00 M+D fólie výstražná z PVC, m 221,70 11,30 2 505,21

Celkem za 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 28 622,21
Díl: 62 Úpravy povrch� vn�jší
35 623421141R00 Omítka vn�jší sloup�, s pl.rovnými, štuková sl.1-2 m2 9,39 564,97 5 305,18

9,39

36 623471535R09 Nást�ik vn�j. pilí��  slož.1-2 silikátový m2 9,39 706,22 6 631,41

Celkem za 62 Úpravy povrch� vn�jší 11 936,59
Díl: 8 Trubní vedení
37 871161121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm m 75,50 55,00 4 152,50

75,50

38 871171121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm m 77,50 70,00 5 425,00

77,50

39 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 153,00 20,00 3 060,00

153,00

40 28613742 Trubka tlaková PE  D 32  mm m 76,63 28,00 2 145,71

76,63

0,30*0,18*0,775*2+2,82*0,075*0,44

72,5+1,5*2

75,0+1,5+1,0

75,5+77,5

75,5*1,015

El.pilí�:(2,82+0,44)*2*1,66-0,47*0,625-0,61*0,775-0,86*0,775

pilí� EI:(2,82+0,44)*2*0,25

156,5*0,40*0,10

65,2*0,60*0,10

pilí� EI:0,25*1,375*2

6*2*2

El.pilí�:2,92*0,54

pilí� EI:3

kolem studny:(3,14*1,0*1,0-3,14*0,6*0,6)*0,70

pilí� EI:3

EI pilí�:2,32*0,44*1,375-2,82*0,16*0,60-0,47*0,625*0,22-
0,61*0,775*0,25-0,86*0,775*0,30

1,15*3

pilí�e EI:3,0*0,50*1,20+2,82*0,44*0,25

0,5*0,5*1,61

pro obezd�ní studny:(3,14*1,0*1,0-1,34*0,6*0,6)*0,70
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14/801 Úprava okolí Hornobranského rybníka,�.Krumlov-I.etRozpo�et: I.etapa
S01 P�íprava vrtu, napojení sítí od vrtu (EI,voda)

P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K�)

Nabídkový rozpo�et

Stavba :
Objekt : Informativní rozpo�et

41 28613761 Trubka tlaková PE  d 40  mm m 78,66 44,00 3 461,15

78,66

Celkem za 8 Trubní vedení 18 244,36
Díl: 9 Ostatní náklady
42 953960001 M+D ocelová platle pro d�ev�né víko studny z L80/80/6 

dl.80mm na hmoždinky kus 4,00 621,47 2 485,88

Celkem za 9 Ostatní náklady 2 485,88
Díl: 99 Staveništní p�esun hmot
43 998276101R00 P�esun hmot, trubní vedení plastová, otev�. výkop t 115,14 100,00 11 513,92

Celkem za 99 Staveništní p�esun hmot 11 513,92
Díl: 711 Izolace proti vod�
44 711140012RAA Izolace proti vod� vodorovná p�itavená, 1x 1x ALP, 1x Bitagit 

30 m2 1,24 423,73 525,76

1,24

Celkem za 711 Izolace proti vod� 525,76
Díl: 762 Konstrukce tesa�ské
45 762081150U00 Hoblování �eziva stavební dílna m3 0,19 2 824,84 536,72
46 762712110R00 Montáž vázaných konstrukcí hran�ných do 120 cm2 m 50,07 451,98 22 629,01

14,54

30,00

5,53

47 762795000R00 Spojovací prost�edky pro vázané konstrukce m3 0,19 5 084,74 966,10
48 762911121R00 Impregnace �eziva tlakovakuová Bochemit QB m3 0,19 2 485,89 472,32
49 60596001 �ezivo - prkna m3 0,03 33 898,22 1 142,37

0,03

50 60596002 �ezivo - fošny, hranoly m3 0,16 33 898,33 5 288,14

0,08

0,08

51 998762102R00 P�esun hmot pro tesa�ské konstrukce, výšky do 12 m t 0,24 100,00 24,07

Celkem za 762 Konstrukce tesa�ské 31 058,73
Díl: 783 Nát�ry
52 783726200R00 Nát�r synt. lazurovací tesa�ských konstr. 2x lak m2 11,26 97,93 1 102,50

7,19

4,07

Celkem za 783 Nát�ry 1 102,50
Díl: M21 Elektromontáže silnoproud
53 2100001 El.p�ípojka-viz samostatný položkový rozpo�et v�.rozvad���

a sk�íní kpl 1,00

Celkem za M21 Elektromontáže silnoproud

víko studny:3,14*0,9*0,9*2+3,14*1,76*0,19*2

(1,64*2+0,78*4+0,76*4+0,425*12)*0,28

víko studny:

60/80:1,64*2+0,78*4+0,76*4+0,425*12

30/80:30,0

30/185:3,14*1,76

30/185:3,14*1,76*0,185*0,03*1,1

60/80:14,54*0,06*0,08*1,1

30/80:30,0*0,03*0,08*1,1

EL pilí�:2,82*0,44

77,5*1,015
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NABÍDKOVÝ ROZPO�ET

Objekt : Název objektu : JKSO :
SO1-P�ÍPRAVA VRTU

Stavba : Název stavby : SKP :
ÚPRAVA OKOLÍ HORNOBRANSKÉHO RYBNÍKA �.KRUMLOV   

Projektant : Po�et m�rných jednotek : 0
Objednatel : Náklady na MJ : 0
Po�et list� : Zakázkové �íslo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPO�TOVÉ NÁKLADY

Rozpo�tové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpo�tové náklady

Dodávka celkem 100 815 Dopravné 0

Z Montáž celkem 114 109

R HSV celkem 0

N PSV celkem 0

ZRN celkem 214 924

HZS 0

RN II.a III.hlavy 214 924 Ostatní VRN 0

ZRN+VRN+HZS 214 924 VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 0 %  �iní : 0,00 K�
Základ pro DPH 14 %  �iní : 0,00 K�
DPH 14 %  �iní : 0,00 K�
Základ pro DPH 21 %  �iní : 214 924,49 K�
DPH 21 %  �iní : 45 134,00 K�

CENA ZA OBJEKT CELKEM 260 058,00 K�

Poznámka :
Rozpo�et a výkazy vým�r jsou zpracované podle projektové dokumentace architekt.atelieru WIZNER AA, Ing.Petr Wizner, Rožmberská 609, 
�.Krumlov a spl�ují požadavky vyhlášky �. 230 o vymezení ve�ejné akázky.
Rozpo�ty jsou zpracované v cenové soustav� RTS Brno.

M�STO �ESKÝ KRUMLOV
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 ÚPRAVA OKOLÍ HORNOBRANSKÉHO RYBNÍKA �.KRUMLOV   
 SO1-P�ÍPRAVA VRTU

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL�

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
M21 Elektromontáže - kabelové rozvody NN 0 0 37 720 26 139 0
M61 Rozvad�� RE-O 0 0 28 846 0 0
M62 Rozvad�� RS-VRT 0 0 34 249 0 0
M46 Zemní práce p�i montážích 0 0 0 49 552 0
M92 P�ipojovací poplatek EON 0 0 0 28 249 0
M96 Výchozí revize 0 0 0 10 170 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 100 815 114 109 0

VEDLEJŠÍ ROZPO�TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN K� % Základna K�
Dopravné 0,0 0 0

CELKEM VRN 0

Stavba :
Objekt :
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 ÚPRAVA OKOLÍ HORNOBRANSKÉHO RYBNÍKA �.KRUMLOV   
 SO1-P�ÍPRAVA VRTU

P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K�)
Díl: M21 Elektromontáže - kabelové rozvody NN
1 210 01-0123.R00 Trubka ochranná z PE, uložená voln�, DN do 47 mm m 40,00 10,17 406,80

40,00

2 345-PC001 Trubka elektroinst.Kopoflex KF09040 m 40,00 13,56 542,40

3 210 01-0352.R00 Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-26 do 6 mm2 kus 1,00 68,93 68,93

1,00

4 345-PC002
Krabice elektroinstala�ní plastová Hensel KF90965 IP65, 
v�etn� vývodek ASM kus 1,00 415,82 415,82

5 210 01-0522.R00 Odví�./zaví�kování krabic - ví�ko na šroub kus 1,00 12,43 12,43

1,00

6 210 10-PC003 Ukon�ení a ozna�ení vodi�� v rozvad��i RE-O kus 1,00 181,92 181,92

1,00

7 210 10-0104.R00 Ukon�ení drát� a lan Cu, Al - 1 žíla do 95 mm2 kus 4,00 322,04 1 288,16

4,00

8 210 10-0259.R00 Ukon�ení celoplast. kabel� zákl./pás.do 5x10 mm2 kus 2,00 129,95 259,90

2,00

9 210 19-PC004 Montáž zásuvkové sk�ín� kus 1,00 1 297,18 1 297,18

1,00

10 357-PC005
Zásuvková sk�í� V4102 s vypína�em a zámkem 2x16A- 230V, 
2x16A-400V kus 1,00 4 866,67 4 866,67

11 210 19-PC006 Montáž st�íšky se stojanem pro zásuvkovou sk�í� kus 1,00 1 873,45 1 873,45

1,00

12 357-PC007
St�íška ACQUA CAMPING se stojanem typ 7100 (tmav�
zelená) kus 1,00 4 562,71 4 562,71

13 210 19-0002.R00 Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg kus 1,00 1 581,92 1 581,92

1,00

14 210 19-0003.R00 Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 100 kg kus 1,00 2 372,88 2 372,88

1,00

15 210 22-0022.R00 Vedení uzem�ovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm m 20,00 16,95 339,00

20,00

16 354-PC008 Drát uzem�ovací pozinkovaný FeZn10 mm m 20,00 35,03 700,60

17 210 22-0302.R00 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ kus 2,00 13,56 27,12

2,00

18 354-PC009 Svorka SR 02 kus 2,00 12,43 24,86

19 210 22-0302.R00 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ kus 8,00 13,56 108,48

8,00

20 354-PC010 Svorka SR 03 kus 8,00 27,12 216,96

21 210 22-0301.R00 Svorka hromosvodová do 2 šroub� /SS, SZ, SO/ kus 2,00 13,56 27,12

2,00

22 354-PC011 Svorka p�ipojovací   SP N kus 2,00 29,38 58,76

23 211 22-0102.R00 Vedení uzem�ovací v zemi FeZn, do 120 mm2 m 145,00 15,82 2 293,90

145,00

24 354-PC012 Pásek uzem�ovací pozinkovaný 30 x 4 mm m 145,00 32,77 4 751,65

25 210 29-2022.R00 Vypnutí vedení a zajišt�ní tabulkou proti zapnutí kus 3,00 232,77 698,31

26 210 80-0603.R00 Vodi� nn a vn CYA 1,5 mm2 uložený v trubkách m 120,00 10,17 1 220,40

120,00

27 341-PC013 Vodi� ELKA 1x1.5mm5 (elektrody vrt) m 120,00 4,52 542,40

28 210 80-0623.R00 Vodi� nn a vn CYA 1,5 mm2 uložený voln� m 180,00 10,17 1 830,60

180,00

29 341-PC014 Vodi� ELKA 1x1.5mm2 (elektrody vrt) m 180,00 4,52 813,60

30 210 81-PC015
Kabel CYKY-m 750 V 5Cx6 mm2 voln� uložený ekvivalentní 
položka m 130,00 23,73 3 084,90

130,00

31 341-PC016 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2 m 130,00 74,58 9 695,40

32 210 81-PC017
Kabel CYKY-m 750 V 5Cx10 mm2 voln� uložený ekvivalentní 
položka m 85,00 40,68 3 457,80

85,00

33 341-PC018 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 10 mm2 m 85,00 115,25 9 796,25

34 210 81-0089.R00 Kabel CYKY-m 1 kV 4 x 25 mm2 voln� uložený m 3,00 70,06 210,18

3,00

35 341-PC019 Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 4 x 25 mm2 m 3,00 244,07 732,21

D.2-2: 85

D.2-2: 3

D.2-2: 4+2+2

D.2-2: 1+1

D.2-2: 60+60+60

D.2-2: 90+40

D.2-2: 80+65

D.2-2: 40+40+40

D.2-2: 1+1+1+1

D.2-2: 1+1

D.2-2: 1

D.2-2: 1

D.2-2: 1

D.2-2: 1

D.2-2: 5+5+5+5

D.2-2: 2

D.2-2: 40

D.2-2: 1

D.2-2: 1

D.2-2: 1

Nabídkový rozpo�et 

Stavba :
Objekt :
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 ÚPRAVA OKOLÍ HORNOBRANSKÉHO RYBNÍKA �.KRUMLOV   
 SO1-P�ÍPRAVA VRTU

P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K�)

Nabídkový rozpo�et 

Stavba :
Objekt :

36 111 R00 P�esun specifikací na stavb� (1% ze specifikací) % 0,01 37 720,00 377,20

37 201 R00 Podíl p�idružených výkon� (1% z M21) % 0,01 60 976,00 609,76

38 141 R00 P�irážka na podružný materiál (3% z nosného materiálu) % 0,03 37 719,67 1 131,59

39 142 R00 P�irážka za pro�ez (5% z délkových materiál�) % 0,05 27 574,00 1 378,70

Celkem za M21 Elektromontáže - kabelové rozvody NN 63 858,92
Díl: M61 Rozvad�� RE-O

40 357-PC020
Rozvodnice OCEP "Z" 610x740x250mm IP44/20 výrobce 
"Václav Pravda s.r.o. Prachatice" kus 1,00 7 575,14 7 575,14

41 341-PC021 P�ípojka jednožilovým vodi�em Cu do 10mm2 ks 8,00 54,24 433,92

42 345-PC022 Štítek ozna�ovací v�etn� montáže kus 8,00 35,03 280,24

43 345-PC023 Obal na výkresy v�etn� montáže kus 1,00 124,29 124,29

44 345-PC024 H�eben propojovací v�etn� montáže kus 18,00 421,47 7 586,46

45 358-PC025 Jisti� do 63 A 3pólový charakter. B PL7-B20/3 kus 1,00 586,44 586,44

46 358-PC026 Jisti� do 63 A 3pólový charakter. B PL7-B25/3 kus 3,00 605,65 1 816,95

47 358-PC027 Jisti� do 63 A 3pólový charakter. C PL7-C32/3 kus 1,00 786,44 786,44

48 358-PC028 Jisti� do 125 A 3pólový charakter. B PLHT-B50/3 kus 1,00 3 380,79 3 380,79

49 345-PC029 Svorkovnice stoupa�ková do 35mm2 kus 1,00 306,21 306,21

50 345-PC030 Svorkovnice PEN kus 1,00 55,37 55,37

51 358-PC031
P�ep��ová ochrana HAKEL "TYP 1+2" PIV12.5-275/3+0 v�etn�
montáže kus 1,00 5 905,09 5 905,09

52 345-PC032 Výstražná tabulka v�etn� montáže kus 1,00 9,04 9,04

Celkem za M61 Rozvad�� RE-O 28 846,38
Díl: M62 Rozvad�� RS-VRT

53 357-PC033
Prázdná rozv.OCEP "Z" RS-VRT 860x740x300mm IP44/20 výr. 
"V. Pravda s.r.o. Prachatice" v�.mont.panelu kus 1,00 34 115,27 34 115,27

54 345-PC034 Obal na výkresy v�etn� montáže kus 1,00 124,29 124,29

55 345-PC035 Výstražná tabulka v�etn� montáže kus 1,00 9,04 9,04

Celkem za M62 Rozvad�� RS-VRT 34 248,60
Díl: M46 Zemní práce p�i montážích

56 460 01-0023.RT2 Vytý�ení kabelové trasy ve volném terénu délka trasy do 500 m km 0,15 5 231,63 800,44

0,15

57 460 03-0011.RT1 Sejmutí drnu z ploch siln� zatravn�ných m2 57,30 40,68 2 330,96

57,30

58 460 08-0001.RT1
Betonový základ do zeminy bez bedn�ní uložení betonu do 
výkopu m3 0,20 4 310,75 862,15

0,20

59 460 20-0164.RT1 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm  hor.4 storjní výkop rýhy m 128,00 142,37 18 223,36

128,00

60 460 20-0264.RT1 Výkop kabelové rýhy 50/80 cm  hor.4 strojní výkop rýhy m 20,00 204,52 4 090,40

20,00

61 460 20-0264.RT2 Výkop kabelové rýhy 50/80 cm  hor.4 ru�ní výkop rýhy m 5,00 294,92 1 474,60

5,00

62 460 42-0022.RT1
Z�ízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku lože tlouš�ky 
10 cm m 153,00 37,29 5 705,37

153,00

63 460 42-PC036
K�ížovatka s rozvodem vodovodu dodávka a osazení 
betonového žlabu kus 2,00 778,53 1 557,06

2,00

64 460 49-0012.RT1
Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, ší�ka 33 cm fólie PVC ší�ka 
33 cm m 178,00 7,91 1 407,98

178,00

65 460 57-0164.R00 Zához rýhy 35/80 cm, hornina t�ídy 4, se zhutn�ním m 128,00 54,24 6 942,72

128,00

66 460 57-0264.R00 Zához rýhy 50/80 cm, hornina t�ídy 4, se zhutn�ním m 25,00 70,06 1 751,50

25,00

67 460 60-0001.RT3 Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 5000 m m3 11,66 131,07 1 528,28

11,66

68 460 62-0001.RT1 Položení drnu ru�ní položení drnu, kropení m2 57,30 24,86 1 424,48

57,30D.2-2: (55+8+65)*0,35+(20+5)*0,5

D.2-2: 55+20+20+5+5+8+65

D.2-2: 55+8+65

D.2-2: 20+5

D.2-2: (0,5*0,5*0,8)+(55+8+65)*0,35*0,2+(20+5)*0,5*0,2

D.2-2: 55+20+5+8+65

D.2-2: 2

D.2-2: (55+20+5+8+65)*0,001

D.2-2: (55+8+65)*0,35+(20+5)*0,5

D.2-2: 0,5*0,5*0,8

D.2-2: 55+8+65

D.2-2: 20

D.2-2: 5
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 ÚPRAVA OKOLÍ HORNOBRANSKÉHO RYBNÍKA �.KRUMLOV   
 SO1-P�ÍPRAVA VRTU

P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K�)

Nabídkový rozpo�et 

Stavba :
Objekt :

69 460 70-0001.RT1
Ozna�ení kabelového vedení osazení a dodání kabelového 
ozna�níku kus 8,00 76,84 614,72

8,00

70 460 92-PC037 Zam��ení a zobrazení kabel. trasy na pevný bod km 0,15 5 480,20 838,47

0,15

Celkem za M46 Zemní práce p�i montážích 49 552,49
Díl: M92 P�ipojovací poplatek EON

71 210-PC038
P�ipojovací poplatek za jisti� p�ed elektrom�rem - 50A x 
500K�/A kus 1,00 28 248,60 28 248,60

Celkem za M92 P�ipojovací poplatek EON 28 248,60
Díl: M96 Výchozí revize
72 210-PC039 Výchozí revize hod 10,00 1 016,95 10 169,50

Celkem za M96 Výchozí revize 10 169,50

D.2-2: 8

D.2-2: (55+20+5+8+65)*0,001
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NABÍDKOVÝ ROZPO�ET

Objekt : Název objektu : JKSO :
SO3.2 - VE�EJNÉ OSV�TLENÍ

Stavba : Název stavby : SKP :
ÚPRAVA OKOLÍ HORNOBRANSKÉHO RYBNÍKA �.KRUMLOV

Projektant : Po�et m�rných jednotek : 0
Objednatel : Náklady na MJ : 0
Po�et list� : Zakázkové �íslo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPO�TOVÉ NÁKLADY

Rozpo�tové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpo�tové náklady

Dodávka celkem 103 887

Z Montáž celkem 121 511

R HSV celkem 0

N PSV celkem 0

ZRN celkem 225 398

HZS 0

RN II.a III.hlavy 225 398 Ostatní VRN 0

ZRN+VRN+HZS 225 398 VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 0 %  �iní : 0,00 K�
Základ pro DPH 14 %  �iní : 0,00 K�
DPH 14 %  �iní : 0,00 K�
Základ pro DPH 21 %  �iní : 225 397,58 K�
DPH 21 %  �iní : 47 333,00 K�

CENA ZA OBJEKT CELKEM 272 731,00 K�

Poznámka :
Rozpo�et a výkazy vým�r jsou zpracované podle projektové dokumentace architekt.atelieru WIZNER AA, Ing.Petr Wizner, Rožmberská 609, 
�.Krumlov a spl�ují požadavky vyhlášky �. 230 o vymezení ve�ejné akázky.
Rozpo�ty jsou zpracované v cenové soustav� RTS Brno.

M�STO �ESKÝ KRUMLOV
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 ÚPRAVA OKOLÍ HORNOBRANSKÉHO RYBNÍKA �.KRUMLOV
 SO3.2 - VE�EJNÉ OSV�TLENÍ

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL�

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
M20 Demontáže 0 0 0 5 356 0
M21 Elektromontáže - ve�ejné osv�tlení 0 0 103 887 45 703 0
M46 Zemní práce p�i montážích 0 0 0 59 830 0
M96 Výchozí revize 0 0 0 10 622 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 103 887 121 511 0

VEDLEJŠÍ ROZPO�TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN K� % Základna K�
0 0

CELKEM VRN 0

Stavba :
Objekt :
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 ÚPRAVA OKOLÍ HORNOBRANSKÉHO RYBNÍKA �.KRUMLOV
 SO3.2 - VE�EJNÉ OSV�TLENÍ

P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K�)
Díl: M20 Demontáže
1 210-PC001 Demontáž stávajícího VO, p�edb�žná cena hod 8,00 316,38 2 531,04

2 210-PC002 Ekologická likvidace odpad� p�edb�žná cena ks 1,00 2 824,86 2 824,86

Celkem za M20 Demontáže 5 355,90
Díl: M21 Elektromontáže - ve�ejné osv�tlení
3 210 10-0251.R00 Ukon�ení celoplast. kabel� zákl./pás.do 4x10 mm2 kus 11,00 110,73 1 218,03

11,00

4 210 10-2001.R00
Spojka epoxid. plast.kabely 1kV, SVPe 4x25 mm2 
ekvivalentní položka kus 1,00 133,33 133,33

1,00

5 354-PC003 Kabelový soubor se spojova�em 1 kV SLV-SV 6-25 kus 1,00 487,01 487,01

6 210 20-2010.R00
Svítidlo výbojkové 4441970  70W SHC ramenové ekvivalentní 
položka kus 5,00 4 049,72 20 248,60

5,00

7 348-PC04 Svítidlo venkovní VO ARC 10 LED kus 5,00 12 984,19 64 920,95

8 210 20-4002.R00 Stožár osv�tlovací sadový - ocelový ekvivalentní položka kus 5,00 1 741,24 8 706,20

5,00

9 348-PC005 Stožár hliníkový ETC2V GXG6C 4m nad terén, vetknutý kus 5,00 2 833,90 14 169,50

10 210 20-4201.R00 Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh kus 5,00 126,55 632,75

5,00

11 345-PC006 Stožárová svorkovnice TB1, IP54 AL, Cu/6-35 1x10A kus 5,00 404,52 2 022,60

12 210 22-0022.R00 Vedení uzem�ovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm m 161,00 16,95 2 728,95

161,00

13 354-PC007 Drát uzem�ovací pozinkovaný pr�m�r 10mm m 161,00 35,03 5 639,83

14 210 22-0302.R00 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ kus 14,00 13,56 189,84

14,00

15 354-PC008 Svorka SR 03 kus 14,00 27,12 379,68

16 210 22-0401.RT1
Ozna�ení vodi�� štítky, um�lá hmota, v�etn� dodávky štítku - 
ekvivalentní položka kus 6,00 21,47 128,82

6,00

17 210 29-0001.R00 Vypnutí vedení, zajišt�ní, op�tné zapnutí ekvivalentní položka kus 2,00 232,77 465,54

18 210 81-0005.R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 voln� uložený m 20,00 10,17 203,40

20,00

19 341-PC009 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 m 20,00 11,30 226,00

20 210 81-0013.R00 Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 voln� uložený m 182,00 29,38 5 347,16

182,00

21 341-PC010 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2 m 182,00 88,14 16 041,48

22 141 R00 P�irážka na podružný materiál % 0,03 104 148,00 3 124,44

23 142 R00 P�irážka na pro�ez % 0,05 21 906,20 1 095,31

24 201 R00 Podíl p�idružených výkon� % 0,01 148 109,00 1 481,09

Celkem za M21 Elektromontáže - ve�ejné osv�tlení 149 590,51
Díl: M46 Zemní práce p�i montážích

25 460 01-0023.RT2
Vytý�ení kabelové trasy ve volném terénu délka trasy do 500 
m km 0,15 5 231,64 795,21

0,15

26 460 03-0011.R00 Sejmutí drnu m2 76,00 40,68 3 091,68

76,00

27 460 10-0001.RT1
Pouzdrový základ 250x800 mm mimo osu trasy kompletní 
zhot.pouzdrového základu kus 5,00 1 416,95 7 084,75

5,00

28 460 20-0164.RT1 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm  hor.4 storjní výkop rýhy m 148,00 144,63 21 405,24

148,00

29 460 20-0164.RT2 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm  hor.4 ru�ní výkop rýhy m 4,00 244,07 976,28

4,00

30 460 42-0022.RT1
Z�ízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku lože 
tlouš�ky 10 cm m 152,00 37,29 5 668,08

152,00

31 460 42-0501.RT1
K�ížovatka se silovým kabelem dodávka a osazení 
betonového žlabu kus 4,00 778,53 3 114,12

Nabídkový rozpo�et 

Stavba :
Objekt :

D.2-2: 2+2+2+2+2+2+2

D.2-2: 6

D.2-2: 11

D.2-2: 1

D.2-2: 5

D.2-2: 5

D.2-2: 5

D.2-2: 30+32+28+18+25+8+20

D.2-2: 4+4+4+4+4

D.2-2: 38+40+36+24+33+11;

D.2-2: 0,032+0,034+0,030+0,020+0,027+0,009

D.2-2: (32+34+30+20+27+9)*0,5

D.2-2: 5

D.2-2: 28+34+30+20+27+9

D.2-2: 4

D.2-2: 32+34+30+20+27+9
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 ÚPRAVA OKOLÍ HORNOBRANSKÉHO RYBNÍKA �.KRUMLOV
 SO3.2 - VE�EJNÉ OSV�TLENÍ

P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K�)

Nabídkový rozpo�et 

Stavba :
Objekt :

4,00

32 460 49-0012.RT1
Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, ší�ka 33 cm fólie PVC 
ší�ka 33 cm m 152,00 7,91 1 202,32

152,00

33 460 57-0164.R00 Zához rýhy 35/80 cm, hornina t�ídy 4, se zhutn�ním m 152,00 54,24 8 244,48

152,00

34 460 60-0001.RT8 Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 10000 m m3 10,64 280,23 2 981,65

10,64

35 460 62-0001.RT1 Položení drnu ru�ní položení drnu, kropení m2 76,00 24,86 1 889,36

76,00

36 460 68-0042.RT1
Pr�raz zdivem v betonové zdi tlouš�ky 30 cm plochy do 0,09 
m2 kus 1,00 2 389,83 2 389,83

1,00

37 460 70-0001.RT1
Ozna�ení kabelového vedení osazení a dodání kabelového 
ozna�níku kus 2,00 76,84 153,68

2,00

38 460 92-PC014 Zam��ení a zobrazení kabel. trasy na pevný bod km 0,15 5 480,20 832,99

Celkem za M46 Zemní práce p�i montážích 59 829,67
Díl: M96 Výchozí revize
39 210-PC011 Výchozí revize hod 10,00 1 062,15 10 621,50

Celkem za M96 Výchozí revize 10 621,50

D.2-2: (32+34+30+20+27+9)*0,5

D.2-2: 1

D.2-2: 1+1

D.2-2: 4

D.2-2: 32+34+30+20+27+9

D.2-2: 32+34+30+20+27+9

D.2-2: (32+34+30+20+27+9)*0,35*0,2
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PREAMBULE  

Všeobecné obchodní podmínky m�sta �eský Krumlov pro zhotovení staveb (dále jen VOP), jsou vyjád�ením 
obchodních zvyklostí v oblasti p�ípravy a realizace staveb ve smyslu § 264 Obchodního zákoníku s p�ihlédnutím k 
vyváženému postavení objednatel	 a p�íslušných zhotovitel	 a tedy zachycují vztahy, jež mezi nimi mají být 
realizovány v rámci zásad poctivého obchodního styku ve smyslu § 265 Obchodního zákoníku.  

Ú�elem aplikace t�chto VOP u ve�ejných i ostatních zakázek na stavební práce je usnadnit smluvní jednání 
mezi ú�astníky uzavíraného závazkového vztahu, sjednotit smluvní podmínky pro r	zné typy sout�ží a zjednodušit 
obsah smlouvy tím, že ú�astníci ve smlouv� o dílo na tyto VOP pouze odkáží.  

�ÁST I. OBECNÁ USTANOVENÍ 

�lánek 1 : Úvodní ustanovení  

(1) Obchodní zákoník (§ 273, zákona �. 513/1991 Sb.) umož
uje nahradit ur�itou �ást smlouvy odkazem na 
všeobecné nebo jiné obchodní podmínky.  

(2) Tyto VOP se stávají sou�ástí uzavírané smlouvy na základ� odkazu na n� a nemusí být ke smlouv� p�ikládány, 
nebo� zákon p�edpokládá, že jsou ob�ma smluvním stranám známé a dostupné.  

�lánek 2 : Priorita dokument�  

(1) Pro ú�ely interpretace smluvních podmínek je priorita dokument	 následující :  
a) smlouva o dílo,  
b) VOP.  

(2) VOP jsou standardními obchodními podmínkami ve smluvním vztahu pro zhotovení stavby.  

�lánek 3 : Definice pojm�  

(1) Smlouva o dílo - smlouva, podepsaná oprávn�nými zástupci objednatele a zhotovitele, v�etn� všech p�íloh, 
jakož i veškeré její zm�ny a dodatky, které budou stranami uzav�eny v souladu s ustanoveními smlouvy. 

(2) Objednatel - osoba ozna�ená v záhlaví smlouvy o dílo jako objednatel. 
Zhotovitel - osoba ozna�ená v záhlaví smlouvy o dílo jako zhotovitel.  
Objednatel a zhotovitel se souhrnn� ozna�ují jako smluvní strany konkrétní smlouvy o dílo.  
Zástupce objednatele �i zástupce zhotovitele jsou osoby jmenované ve smlouv� o dílo jako osoby oprávn�né 
jednat za objednatele �i zhotovitele v plném �i vymezeném rozsahu.  

(3) Datum zahájení prací - datum, stanovené ve sjednaném harmonogramu jako datum, kdy zhotovitel po p�evzetí 
staveništ� zahájí na tomto staveništi práce.  

(4) Datum ukon�ení prací - datum, uvedené ve smlouv� o dílo, k n�muž má zhotovitel práce na díle ukon�it. 
(5) Staveništ� - prostory (plochy) ur�ené ve schválené projektové dokumentaci a v pravomocném územním 

rozhodnutí pro provád�ní stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umíst�ní za�ízení staveništ�. 
(6) Za�ízení staveništ� – do�asné objekty a za�ízení, které po dobu provád�ní stavby slouží provozním a sociálním 

ú�el	m ú�astník	 smluvních vztah	. Pro tyto ú�ely mohou být využívány též objekty  za�ízení, které jsou 
budovány jako sou�ást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak 
strany dohodnou. 

(7) Vícepráce - práce, dodávky anebo služby, které nejsou zahrnuté v p�edm�tu díla dle smlouvy ani jejich cena ve 
sjednané cen� a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení. 

(8) Mén�práce - práce, dodávky anebo služby, které jsou zahrnuté v p�edm�tu díla a jejich cena ve sjednané cen� a 
strany se na podmínkách jejich vyjmutí dohodly. 

(9) Soupis prací, dodávek a služeb a technické podmínky - objednatelem definovaný p�edm�t pln�ní zhotovitele 
s vymezeným rozsahem druhu, kvality a kvantity požadovaných prací, dodávek a služeb, který je sou�ástí 
zadávací dokumentace stavby. 

(10) Soupis provedených prací – definuje rozsah prací, dodávek a služeb provedených na stavb� za p�íslušné 
�asové období.  

(11) Výkaz vým�r – vymezení množství požadovaných prací, konstrukcí, dodávek a služeb pot�ebných ke 
zhotovení stavby s uvedením postupu výpo�tu a s odkazem na p�íslušnou �ást výkresové dokumentace. 

(12) Položkový rozpo�et - zhotovitelem ocen�ný soupis prací, dodávek a služeb v rozsahu výkazu vým�r se 
specifikací jednotkových cen prací, dodávek a služeb. Je podkladem pro sjednání ceny díla. 

(13) Vady – odchylky v kvalit�, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla �i jeho �ásti, oproti podmínkám stanoveným 
projektovou dokumentací, smlouvou o dílo, technickými normami a obecn� závaznými p�edpisy.  

(14) Nedod�lky – nedokon�ené nebo neprovedené práce, dodávky nebo služby oproti rozsahu stanovenému 
projektovou dokumentací a smlouvou o dílo definovanému p�edm�tu pln�ní.  

(15) Havárie – stav díla, kdy v d	sledku jeho vad �i nedod�lk	 hrozí nebezpe�í škody velkého rozsahu (nap�. 
závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, z�ícení stavby nebo její �ásti, poruchy provozu, rozvod	 medií, 
atd.) nebo ohrožuje zdraví �i životy osob nebo majetek. 

(16) Technický dozor - odborná �innost zajiš�ovaná objednatelem, která prov��uje a kontroluje realizaci stavby v 
jejím pr	b�hu.  
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(17) Elektronická forma soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem vým�r – struktura a obsah je definován 
formou .xml �i .xls souboru, který umož
uje p�enositelnost informací. 

(18) Podzhotovitel - právnická nebo fyzická osoba provád�jící díl�í podnikatelskou �innost pro zhotovitele na 
základ� samostatné mezi nimi uzav�ené smlouvy o dílo.  

�lánek 4 : Komunikace a doru�ování  

(1) Kdekoliv tyto VOP p�edpokládají schválení nebo vydání souhlasu, potvrzení, ur�ení, vyjád�ení, oznámení a 
žádosti, budou tato sd�lení:  
a) písemná a p�edávána osobn� (proti potvrzení), poslána doporu�enou poštou nebo kurýrem (proti potvrzení), 

p�ípadn� elektronickou poštou, 
b) doru�ena, zaslána nebo p�enesena na adresu p�íjemce uvedenou ve smlouv� o dílo, pokud p�íjemce oznámí 

zm�nu adresy, budou sd�lení od obdržení této zm�ny doru�ována podle tohoto oznámení,  
c) pro komunikaci a sd�lení týkající se technických záležitostí stavby lze použít i stavební deník.  

(2) Schválení, potvrzení a souhlas nebudou bez rozumného d	vodu zadržována nebo zpož�ována.  

�lánek 5 : Právo a jazyk  

(1) Vztahy smluvních stran se �ídí právními p�edpisy �eské republiky.  
(2) Jazykem smlouvy a vzájemné komunikace stran je �eský p�íp. slovenský jazyk, není-li sjednáno jinak.  

�ÁST II. POVINNOSTI OBJEDNATELE 

(1) Objednatel podpisem smlouvy o dílo potvrzuje, že má zajišt�ny dostate�né finan�ní prost�edky na financování 
díla dle smluvn� dohodnutého harmonogramu a platebních podmínek.  

(2) Objednatel je povinen p�edat zhotoviteli p�ed podpisem smlouvy :  
a) projektovou dokumentaci pro provedení stavby 3x v tišt�né form� v�etn� soupisu prací, dodávek a služeb, 

p�edání projektové dokumentace v elektronické podob� je možné, ale nikoliv povinné,  
b) pravomocné územní rozhodnutí nebo územní souhlas,  
c) pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby,  
d) výsledky projednání s dot�enými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního �ízení a podmínky 

stanovené stavebním ú�adem pro provád�ní stavby,  
e) doklady o provedených pr	zkumech (nap�. stavebn� technický pr	zkum, geologický pr	zkum, 

archeologický pr	zkum, radonový pr	zkum apod.).  
(3) Objednatel je povinen v�as poskytovat zhotoviteli sou�innost pot�ebnou pro jeho pln�ní podle smlouvy o dílo a 

t�chto VOP, zejména mu v�as a �ádn� p�edávat pot�ebné doklady, zabezpe�ovat pln�ní povinností, které na 
sebe p�evzal, �i vyplývající z pot�eby konkrétní stavby, zú�ast
ovat se jednání, na nichž je jeho ú�ast žádoucí, a 
poskytnout zhotoviteli všechny informace pot�ebné pro �ádné provád�ní díla.  

(4) Objednatel je povinen �ádn� a v�as provedené dílo p�evzít a v�as hradit zhotoviteli jeho oprávn�né a �ádn�
doložené finan�ní nároky, vzniklé v d	sledku pln�ní smlouvy o dílo, za podmínek v ní uvedených a za 
podmínek uvedených v obchodních podmínkách.  

�ÁST III. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

(1) Zhotovitel je povinen provést dílo na sv	j náklad a své nebezpe�í ve smluvené dob� jako celek nebo ve 
smluvených �ástech, v souladu :  
a) se smlouvou o dílo, projektovou dokumentací a technickými podmínkami,  
b) s podmínkami pravomocného územního rozhodnutí nebo územního souhlasu,  
c) s podmínkami pravomocného stavebního povolení nebo souhlasu s provedením ohlášené stavby,  
d) se stanovisky dot�ených orgán	 státní správy a samosprávy.  

(2) Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru, p�ípadn� koordinátora BOZP v souladu 
s t�mito obchodními podmínkami a smlouvou o dílo. 

�ÁST IV. PODZHOTOVITELÉ 

(1) Zhotovitel je oprávn�n pov��it provedením �ásti díla t�etí osobu (podzhotovitele), krom� �ástí díla, u nichž si 
objednatel vyhradil, že nesmí být pln�na podzhotovitelem. Zhotovitel odpovídá za �innost podzhotovitele tak, 
jako by dílo provád�l sám.  

(2) Objednatel je oprávn�n požadovat po zhotoviteli seznam jeho podzhotovitel	 s uvedením druhu prací a rozsahu 
jejich subdodávky. M	že si vyhradit jejich schválení, rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas 
bezd	vodn� odpírat.  

(3) Zhotovitel je povinen zabezpe�it ve svých podzhotovitelských smlouvách spln�ní povinností vyplývajících 
zhotoviteli ze smlouvy o dílo a to p�im��en� k povaze a rozsahu subdodávky.  

�ÁST V. P�EDM�T A ROZSAH DÍLA 

�lánek 1 : Rozsah díla jako p�edm�tu smlouvy  
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Dílem se rozumí :  
a) zhotovení stavby specifikované smlouvou o dílo a projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení �i 

projektovou dokumentací pro provedení stavby p�edanou objednatelem zhotoviteli,  
b) zpracování dokumentace skute�ného provedení stavby,  
c) geodetické zam��ení díla, pokud to povaha p�edm�tu díla vyžaduje a ú�astníci se na tom dohodnou.  

�lánek 2 : Zhotovení stavby  

Zhotovením stavby se rozumí úplné, funk�ní a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a 
konstrukcí, v�etn� dodávek pot�ebných materiál	, za�ízení a technologických celk	 nezbytných pro �ádné dokon�ení 
díla, dále provedení všech �inností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro 
�ádné dokon�ení díla nezbytné, zejména :  
a) zajišt�ní nezbytných opat�ení nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí b�hem výstavby,  
b) zajišt�ní všech nezbytných pr	zkum	 nutných pro �ádné provád�ní a dokon�ení díla v návaznosti na výsledky 

pr	zkum	 p�edložených objednatelem,  
c) zajišt�ní a provedení všech opat�ení organiza�ního a stavebn� technologického charakteru k �ádnému provedení 

díla,  
d) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpe�nostními opat�eními na ochranu osob a majetku (zejména 

chodc	 a vozidel v místech dot�ených stavbou),  
e) provedení opat�ení k do�asné ochran� vzrostlých strom	, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, opat�ení 

k ochran� a zabezpe�ení stroj	 a materiál	 na staveništi,  
f) zpracování dílenské a výrobní dokumentace pot�ebné pro provedení stavby,  
g) ostraha stavby a staveništ�, zajišt�ní bezpe�nosti práce a ochrany životního prost�edí,  
h) projednání a zajišt�ní p�ípadného zvláštního užívání komunikací a ve�ejných ploch v�etn� úhrady vym��ených 

poplatk	 a nájemného,  
i) zajišt�ní dopravního zna�ení k dopravním omezením, jejich údržba a p�emis�ování a následné odstran�ní,  
j) zajišt�ní a provedení všech p�edepsaných �i dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k provád�nému dílu 

v�etn� po�ízení protokol	,  
k) zajišt�ní atest	 a doklad	 o požadovaných vlastnostech výrobk	 (prohlášení o shod�),  
l) z�ízení a odstran�ní za�ízení staveništ� v�etn� do�asného napojení na inženýrské sít� a zdroje EI,  
m) odvoz, uložení a likvidace odpad	 v souladu s p�íslušnými právními p�edpisy,  
n) uvedení všech povrch	 dot�ených stavbou do p	vodního stavu (komunikace, chodníky, zele
, p�íkopy, 

propustky apod.),  
o) oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjád�eními nap�. správc	m sítí 

apod.,  
p) zabezpe�ení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,  
q) zajišt�ní a spln�ní podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných doklad	,  
r) zajišt�ní zimních opat�ení, osv�tlení pracoviš�, je-li to pro realizaci díla nutné,  
s) koordina�ní a kompleta�ní �innost celé stavby,  
t) provád�ní denního úklidu staveništ�, pr	b�žné odstra
ování zne�išt�ní komunikací �i škod na nich,  
u) zajišt�ní vytý�ení veškerých podzemních inženýrských sítí a za�ízení nacházejících se v prostoru staveništ�, 

p�ípadn� i na pozemcích p�ilehlých, které budou provád�ním díla dot�eny, 
v) pojišt�ní stavby po celou dobu její realizace (do okamžiku protokolárního p�edání stavby objednateli).  

�lánek 3 : Dokumentace skute�ného provedení stavby  

(1) Dokumentace skute�ného provedení bude provedena podle následujících zásad :  
a) do projektové dokumentace p�edané objednatelem, do jednotlivých výkres	 budou z�eteln� vyzna�eny 

všechny zm�ny, k nimž došlo v pr	b�hu zhotovení díla,  
b) ty výkresy projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným zm�nám, budou ozna�eny nápisem „beze 

zm�n“,  
c) každý výkres (v tišt�né form�) dokumentace skute�ného provedení stavby bude opat�en jménem a 

p�íjmením zpracovatele dokumentace skute�ného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem 
zhotovitele,  

d) u výkres	 obsahujících zm�nu proti projektové dokumentaci p�edané objednatelem bude umíst�n odkaz na 
doklad, ze kterého bude vyplývat projednání zm�ny s odpov�dnou osobou objednatele a její souhlasné 
stanovisko p�ípadn� na doklad, jímž byla zm�na povolena p�íslušným stavebním ú�adem �i jinou jej 
nahrazující autoritou.  

(2) Dokumentaci skute�ného provedení stavby zhotovitel p�edá objednateli 2x v tišt�né form� a v elektronické 
form�, byla-li tato forma (umož
ující zapracování zm�n) použita p�i p�edání projektové dokumentace 
objednatelem zhotoviteli.  

�lánek 4 : Geodetické zam��ení skute�ného provedení díla  

(1) Geodetické zam��ení skute�ného provedení díla bude provedeno a ov��eno oprávn�ným zem�m��i�ským 
inženýrem a bude p�edáno objednateli 3x v tišt�né a 1x v elektronické form� v p�edem dohodnutém formátu.  
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(2) Zhotovitel je povinen zajistit geodetické zam��ení skute�ného provedení díla v uvedeném rozsahu ve všech 
p�ípadech, pokud se ú�astníci nedohodnou jinak.  

�ÁST VI. CENA DÍLA 

(1) Cena díla je ob�ma smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem o cenách. K této cen� je dopo�tena 
DPH ve výši platné sazby.  

(2) Cena díla je stanovena na základ� projektové dokumentace p�edané objednatelem zhotoviteli k realizaci díla. 
Pro stanovení ceny díla je rozhodující kompletní projektová dokumentace, tedy kompletní výkresová �ást, 
technické zprávy, soupis prací, dodávek a služeb, v�etn� výkazu vým�r.  

(3) Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k �ádnému a v�asnému provedení díla.  
(4) Cena díla obsahuje mimo náklad	 na vlastní provedení díla také náklady  na :  

a) vybudování, provoz, udržování a odstran�ní za�ízení staveništ�,  
b) zabezpe�ení bezpe�nosti a hygieny práce,  
c) opat�ení k ochran� životního prost�edí,  
d) náklady na sjednaná pojišt�ní,  
e) zajišt�ní podmínek pro �innost autorského a technického dozoru, koordinátora BOZP, 
f) koordina�ní a kompleta�ní �innost,  
g) poplatky spojené se záborem ve�ejného prostranství, odvozem a uložením odpadu,  
h) zajišt�ní nezbytných dopravních opat�ení,  
i) zajišt�ní všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby,  
j) sou�innost v �ízení se stavebním ú�adem o užívání dokon�ené stavby, p�ípadn� o vydání kolauda�ního 

souhlasu,  
k) vytý�ení veškerých podzemních inženýrských sítí a za�ízení nacházejících se v prostoru staveništ�, 

p�ípadn� i na pozemcích p�ilehlých, které budou provád�ním díla dot�eny.  
(5) Sou�ástí sjednané ceny díla mohou být i ú�elové rezervy, jež se �erpají v p�ípadech, kdy je nutno p�íslušné 

práce provést. Podmínky pro ur�ení takovéto ú�elové rezervy, stejn� jako pro �erpání, stanoví objednatel v 
zadávacích podmínkách výb�rového �ízení, p�ípadn� smlouv� o dílo.  

(6) Sou�ástí ceny, v souvislosti s dodávkou technologického za�ízení, je krom� ceny samotného technologického 
za�ízení a jeho montáže také zejména :  
a) vypracování návodu k obsluze, p�ípadn� provozního �ádu, a zaškolení obsluhy technologického za�ízení,  
b) náklady individuálního vyzkoušení technologického za�ízení,  
c) náklady �ízení komplexního vyzkoušení technologického za�ízení,  
d) náklady na ú�ast a spolupráci p�i zkušebním provozu technologického za�ízení v rozsahu sjednaném ve 

smlouv� o dílo, 
e) náklady na poplatky za skladování technologických �ástí b�hem transportu od výrobce na místo stavby  .  

(7) Cena díla obsahuje i náklady související s pln�ním dohodnutých platebních podmínek.  
(8) Cena díla obsahuje p�edpokládaný vývoj cen vstupních náklad	 a p�edpokládané zvýšení ceny v závislosti na 

�ase pln�ní, a to až do termínu dokon�ení díla sjednaného ve smlouv�.  
(9) Položkové rozpo�ty stavebních objekt	 a provozních soubor	 slouží k vykazování fakturovaných finan�ních 

objem	 m�sí�ních, �i v jiné �etnosti dohodnutých soupis	 provedených prací a k ocen�ní víceprací a mén�prací 
�i zm�n.  

(10) Cenu díla lze m�nit pouze za podmínek uvedených v �ásti VII. 

�ÁST VII. ZM�NA CENY 

(1) Zhotovitel je povinen ke každé zm�n� v objemu nebo kvalit� provád�ných prací, která je zapsána ve stavebním 
deníku, zpracovat zm�nový list. 

(2) Zm�na ceny díla je možná pouze p�i vzniku následujících okolností :  
a) víceprací – zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v p�edm�tu díla dle 

smlouvy ani jejich cena není zahrnuta ve sjednané cen� a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich 
provedení (vyžádané vícepráce),  

b) mén�prací – zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v p�edm�tu díla a jejich 
cena je zahrnuta ve sjednané cen� a objednatel jejich vyjmutí z p�edm�tu díla požaduje, aniž by byl 
ohrožen bezproblémový provoz p�edané dokon�ené stavby (vyžádané mén�práce),  

c) p�i realizaci díla se vyskytnou skute�nosti, které nebyly v dob� sjednání smlouvy známy a zhotovitel je 
nezavinil ani nemohl p�edvídat a tyto skute�nosti mají prokazatelný vliv na cenu díla (vynucené vícepráce),  

d) p�i kontrole projektové dokumentace zjistí zhotovitel vady nebo její nevhodnost �i neúplnost (dále jen 
„vady projektové dokumentace“), které mají vliv na cenu díla.  

(3) Zm�na ceny díla z d	vodu víceprací :  
a) zhotovitel provede ocen�ní soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného ob�ma smluvními 

stranami, jež mají být provedeny navíc, s odpo�tem t�ch prací, jež mají být vypušt�ny �i nahrazeny, 
jednotkovými cenami položkových rozpo�t	. Pokud práce a dodávky tvo�ící vícepráce nebudou v 
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položkovém rozpo�tu obsaženy (jedná se o nové položky), pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši 
odpovídající cenám v ÚRS Praha, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, 

b) na základ� dohody mezi objednatelem a zhotovitelem. 
(4) Zm�na ceny díla z d	vodu mén�prací:  

a) zhotovitel zpracuje písemný seznam mén�prací formou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb v�etn�
výkazu vým�r, který odsouhlasí s objednatelem,  

b) zhotovitel provede ocen�ní soupisu, odsouhlaseného ob�ma smluvními stranami, ve výši jednotkových cen 
položkových rozpo�t	, 

c) v cen� mén�prací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních náklad	 stavebního objektu, 
provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpo�tech (nap�. VRN 
apod.).  

(5) Zm�na ceny díla z d	vodu vad v projektové dokumentaci  
Pokud se vyskytly v projektové dokumentaci vady, které zhotovitel zjistil p�i kontrole dokumentace p�ed 

zahájením prací �i v pr	b�hu jejich realizace a mají vliv na cenu díla, pak zhotovitel postupuje podle postupu 
p�i ocen�ní p�íslušných víceprací nebo mén�prací.  

(6) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z d	vod	 chyb nebo nedostatk	 v položkovém rozpo�tu, 
pokud jsou tyto chyby d	sledkem nep�esného nebo neúplného ocen�ní soupisu prací, dodávek a služeb v�etn�
výkazu vým�r vyhotovených zhotovitelem.  

�ÁST VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

�lánek 1 : Zálohy  

(1) Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu p�ed dodáním stavebních prací. 

�lánek 2 : Postup fakturace  

(1) Cena díla bude hrazena pr	b�žn� na základ� da
ových doklad	 (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem, 
které musí obsahovat soupis provedených prací ocen�ný v souladu se zp	sobem sjednaným ve smlouv� o dílo. 
U dodávek technologických za�ízení vzniká zhotoviteli právo fakturace po dodání za�ízení na staveništ�. 

(2) Objednatel vyzve zhotovitele k dopln�ní faktury z d	vodu neúplnosti nebo z d	vodu zjišt�ní závad v soupisu 
provedených prací nejpozd�ji do 14 dn	 ode dne, kdy fakturu obdržel. Objednatel má v této lh	t� právo vrátit 
doporu�eným dopisem fakturu, jejíž obsah �i p�ílohy nespl
ují požadavky t�chto VOP s uvedením d	vod	, pro 
které fakturu vrací. V takovém p�ípad� zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou lh	tou 
splatnosti.  

(3) Nedojde-li mezi ob�ma stranami k dohod� p�i odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je 
zhotovitel oprávn�n fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná �ástka 
bude �ešena postupem podle �ásti XXIII.�ešení spor	.  

(4) Za kone�nou fakturu ozna�í zhotovitel poslední fakturu za práce provedené p�i dokon�ení stavby.  

�lánek 3 : Zádržné  

A. pro zakázky s cenou díla do 600.000,- K� bez DPH 
(1) Objednatel hradí m�sí�ní faktury vystavené zhotovitelem v souladu s �lánkem 2 této �ásti až do dosažení 90 % 

celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši.  
(2) �ástka rovnající se 10% z ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli bez 

zbyte�ného odkladu po úsp�šném protokolárním p�edání a p�evzetí díla. Pokud objednatel p�evezme dílo, na 
n�mž se vyskytují vady �i nedod�lky, bude tato �ást zádržného uhrazena až po jejich odstran�ní.  

B. pro zakázky s cenou díla p�esahující 600.000,- K� bez DPH 
(1) Objednatel hradí m�sí�ní faktury vystavené zhotovitelem v souladu s �lánkem 2 této �ásti až do dosažení 90 % 

celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši.  
(2) �ástka rovnající se 10% z ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli v 

samostatných platbách podle níže uvedených podmínek.  
(3) �ást zádržného ve výši 5% z ceny díla bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli bez zbyte�ného odkladu po 

úsp�šném protokolárním p�edání a p�evzetí díla. Pokud objednatel p�evezme dílo, na n�mž se vyskytují vady �i 
nedod�lky, bude tato �ást zádržného uhrazena až po jejich odstran�ní.  

(4) �ástka rovnající se zbývajícím 5% zádržného z ceny díla sloužící jako záruka za �ádné pln�ní záru�ních 
podmínek, bude uhrazena bez zbyte�ného odkladu po uplynutí záru�ní lh	ty. 

�lánek 4 : Lh�ty splatnosti  

(1) Zhotovitel na každé faktu�e za provedené práce uvede jako den splatnosti datum odpovídající lh	t� splatnosti 
nejmén� 21 dn	 od data doru�ení faktury objednateli.  

(2) Objednatel je povinen hradit �ástky ú�tované fakturami zhotovitele do termínu splatnosti na nich uvedeném.  
(3) Pen�žitý závazek (dluh) objednatele se považuje za spln�ný v den, kdy je dlužná �ástka odepsána z ú�tu 

objednatele.  
(4) Zhotovitel má v p�ípad� prodlení objednatele s úhradou fakturovaných �ástek (nezaplacení v termínu splatnosti) 

nárok na úrok z prodlení v dohodnuté �i stanovené výši.  
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�lánek 5 : Platby za vícepráce  

(1) Pokud se na díle vyskytnou vícepráce s jejichž provedením objednatel souhlasí, bude jejich cena na faktu�e 
uvedena samostatn�.  

(2) Taková faktura musí krom� jiných, níže uvedených náležitostí, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly 
vícepráce sjednány a odsouhlaseny (nap�. zm�nový list se soupisem provedených prací).  

�lánek 6 : Náležitosti faktury – da	ového dokladu  

Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o ú�etnictví a zákonu o dani z p�idané hodnoty a 
musí obsahovat:  
a) ozna�ení da
ového dokladu a jeho po�adové �íslo, 
b) identifika�ní údaje objednatele,  
c) identifika�ní údaje zhotovitele, 
d) ozna�ení banky a �íslo ú�tu, na který má být úhrada provedena,  
e) popis pln�ní,  
f) datum vystavení a odeslání faktury,  
g) datum uskute�n�ní zdanitelného pln�ní,  
h) datum splatnosti,  
i) výši �ástky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH,  
j) sazby DPH,  
k) výši DPH celkem a podle základen, zaokrouhlené dle p�íslušných p�edpis	,  
l) cenu celkem v�etn� DPH,  
m) podpis, v p�ípad� elektronického odeslání jméno osoby, která fakturu vystavila.  

�ÁST IX. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPE�Í ŠKODY 

�lánek 1 : Vlastnictví díla  

Vlastnictví zhotovovaného díla se �ídí ustanoveními §§ 542 až 545 Obchodního zákoníku (zákon �. 513/1991 Sb., 
ve zn�ní pozd�jších p�edpis	), není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.  

�lánek 2 : Nebezpe�í škody na díle  

(1) Škodou na díle je ztráta, zni�ení, poškození nebo znehodnocení v�ci bez ohledu na to, z jakých p�í�in k nim 
došlo.  

(2) Nebezpe�í škody na díle nese od po�átku (protokolárního p�edání staveništ�) zhotovitel, a to až do termínu 
protokolárního p�edání a p�evzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem. 

�lánek 3 : Odpov�dnost zhotovitele za škodu a povinnost škodu nahradit  

(1) Pokud �inností zhotovitele dojde ke zp	sobení škody objednateli nebo t�etím osobám z titulu opomenutí, 
nedbalosti nebo nepln�ním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo 
vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbyte�ného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, tak finan�n� uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.  

(2) Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle zp	sobenou �inností t�ch, kte�í pro n�j dílo provád�jí (podzhotovitelé).  
(3) Zhotovitel odpovídá též za škodu zp	sobenou okolnostmi, které mají p	vod v povaze stroj	, p�ístroj	 nebo 

jiných v�cí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít p�i provád�ní díla.  

�ÁST X. STAVENIŠT�

�lánek 1 : P�edání a p�evzetí staveništ�  

(1) Objednatel je povinen p�edat a zhotovitel p�evzít staveništ� (nebo jeho ucelenou �ást) prosté:  
- faktických vad (mimo vad specifikovaných v protokolu o p�edání a p�evzetí staveništ�), 
- práv t�etích osob (mimo práv specifikovaných v protokolu o p�edání a p�evzetí staveništ�) a to v termínu 

uvedeném ve smlouv� o dílo.  
(2) Nep�edání staveništ� objednatelem ani v dodate�né p�im��ené lh	t� je porušením smlouvy, které oprav
uje 

zhotovitele k odstoupení od smlouvy.  

�lánek 2 : Organizace p�edání a p�evzetí staveništ�  

(1) O p�edání a p�evzetí staveništ� vyhotoví objednatel písemný protokol, který ob� strany podepíší. 
(2) Za den p�edání a p�evzetí staveništ� se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu p�íslušného 

protokolu.  
(3) Sou�ástí p�edání a p�evzetí staveništ� je i p�edání dokument	 objednatelem zhotoviteli, nezbytných pro �ádné 

užívání staveništ�, pokud nebyly tyto doklady p�edány d�íve, a to zejména:  
a) vyty�ovací schéma staveništ� s vytý�ením sm�rových a výškových bod	,  
b) vyzna�ení p�ístupových a p�íjezdových cest,  
c) vyzna�ení bod	 pro napojení odb�rných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu �i p�ípadn� jiných 

médií,  
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d) podmínky vztahující se k ochran� životního prost�edí (zejména v otázkách zelen�, manipulace s odpady, 
odvod zne�išt�ných vod apod.),  

e) podmínky správc	 nebo vlastník	 sítí a za�ízení nacházejících se v prostoru staveništ�, p�ípadn� i na 
pozemcích p�ilehlých, které budou provád�ním díla dot�eny.  

�lánek 3 : Ochrana stávajících podzemních inženýrských sítí  

(1) Zhotovitel je povinen seznámit se po p�evzetí staveništ� s rozmíst�ním a trasou stávajících inženýrských sítí na 
staveništi a p�ilehlých pozemcích dot�ených provád�ním díla a tyto vhodným zp	sobem chránit tak, aby v 
pr	b�hu provád�ní díla nedošlo k jejich poškození.  

(2) Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správc	 nebo vlastník	 sítí a nese veškeré d	sledky a škody 
vzniklé jejich nedodržením.  

(3) Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly vyzna�eny �i uvedeny v podkladech od 
objednatele, nese veškeré náklady na uvedení sítí do p	vodního stavu zhotovitel v�etn� p�ípadných škod, pokut 
apod.  

(4) Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly vyzna�eny �i uvedeny v podkladech p�edaných 
od objednatele, je zhotovitel povinen bezodkladn� uvést poškozené sít� do p	vodního stavu a veškeré náklady 
na uvedení sítí do p	vodního stavu hradí objednatel v�etn� p�ípadných škod, pokut apod.  

�lánek 4 : Vybudování za�ízení staveništ�  

(1) Provozní, sociální a p�ípadn� i výrobní za�ízení staveništ� zabezpe�uje zhotovitel v souladu se svými 
pot�ebami, požadavky objednatele pro výkon technického a autorského dozoru uvedenými v zadávací 
dokumentaci a respektováním projektové dokumentace p�edané objednatelem.  

(2) Náklady na projekt, vybudování, zprovozn�ní, údržbu, likvidaci a vyklizení za�ízení staveništ� jsou zahrnuty v 
cen� díla.  

(3) Jako sou�ást za�ízení staveništ� zajistí zhotovitel i rozvod pot�ebných médií na staveništi a jejich p�ipojení na 
odb�rná místa ur�ená objednatelem. Zhotovitel je povinen na sv	j náklad zabezpe�it samostatná m��ící místa na 
úhradu jím spot�ebovaných energií a tyto uhradit.  

�lánek 5 : Užívání staveništ�  

(1) Zhotovitel je povinen užívat staveništ� pouze pro ú�ely související s provád�ním díla a p�i užívání staveništ� je 
povinen dodržovat veškeré právní p�edpisy.  

(2) Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveništ� zajiš�uje zhotovitel a je povinen dbát na to, 
aby nedocházelo k podmá�ení staveništ� nebo okolních ploch. Pokud k této �innosti využije ve�ejných 
stokových sítí, je povinen tuto skute�nost projednat s vlastníkem t�chto sítí.  

(3) Zhotovitel zajistí st�ežení staveništ� a v p�ípad� pot�eby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpe�ení.  
(4) Zhotovitel není oprávn�n využívat staveništ� k ubytování osob, pokud k tomu není ur�eno.  
(5) Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifika�ními údaji, který mu p�edal objednatel, p�ípadn�

informa�ní tabuli v provedení a rozm�rech obvyklých, s uvedením údaj	 o stavb� a údaj	 o zhotoviteli, 
objednateli a o osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto 
identifika�ní tabuli udržovat, na základ� údaj	 p�edaných objednatelem, v aktuálním stavu.  

(6) Jiné informa�ní tabule �i reklamy lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.  

�lánek 6 : Podmínky užívání ve�ejných prostranství a komunikací  

(1) Veškerá pot�ebná povolení k užívání ve�ejných ploch, p�ípadn� zásah	m nebo p�ekop	m ve�ejných komunikací 
zajiš�uje zhotovitel a nese veškeré p�ípadné poplatky.  

(2) Jestliže v souvislosti s provozem staveništ� nebo provád�ním díla bude t�eba umístit nebo p�emístit dopravní 
zna�ky podle p�edpis	 o pozemních komunikacích, obstará a uhradí tyto práce zhotovitel.  

(3) Zhotovitel dále zodpovídá i za umis�ování, p�emis�ování a udržování dopravních zna�ek v souvislosti s 
pr	b�hem provád�ní prací. Jakékoliv pokuty �i náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.  

(4) Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi po�ádek.  
(5) Zhotovitel je povinen pr	b�žn� ze staveništ� odstra
ovat všechny druhy odpad	, stavební suti a nepot�ebného 

materiálu.  
(6) Zhotovitel je rovn�ž povinen zabezpe�it, aby odpad vzniklý z jeho �innosti nebo stavební materiál nebyl 

umís�ován mimo staveništ�. 

�lánek 7 : Vyklizení staveništ�  

(1) Lh	ta pro odstran�ní za�ízení staveništ� a vyklizení staveništ� je nejpozd�ji do 10 dn	 ode dne p�edání a 
p�evzetí díla, pokud v protokolu o p�edání a p�evzetí není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání za�ízení, 
nutných pro zabezpe�ení odstran�ní vad a nedod�lk	 díla ve smyslu protokolu o p�edání a p�evzetí díla).  

(2) Nevyklidí-li zhotovitel staveništ� ve sjednaném termínu je objednatel oprávn�n zabezpe�it vyklizení staveništ�
t�etí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.  

(3) Smluvní strany sepíší a podepíší na záv�r protokol o vyklizení staveništ�.  

�ÁST XI. PROVÁD�NÍ DÍLA 
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�lánek 1 : Kontrola projektové dokumentace  

(1) Zhotovitel je povinen p�ezkoumat p�edanou projektovou dokumentaci a bez zbyte�ného odkladu od jejího 
p�edání, nejpozd�ji však p�ed zahájením prací na p�íslušné �ásti díla, p�edat objednateli p�ípadný soupis 
z�ejmých vad a nedostatk	 p�edané projektové dokumentace v�etn� návrh	 na jejich odstran�ní s dopadem na 
cenu díla.  

(2) Postup p�i odstran�ní zjišt�ných vad projektové dokumentace se �ídí ustanoveními uvedenými v �ásti XVIII. 
Zm�na smlouvy.  

�lánek 2 : Zahájení prací  

(1) Zhotovitel zahájí �innosti vedoucí k dokon�ení stavby dnem p�edání a p�evzetí staveništ�.  
(2) Pokud zhotovitel nezahájí �innosti vedoucí ke zdárnému dokon�ení stavby do 15 dn	 ode dne p�edání a p�evzetí 

staveništ� ani v dodate�né p�im��ené lh	t�, je objednatel oprávn�n odstoupit od smlouvy.  

�lánek 3 : Harmonogram postupu výstavby  

(1) Zhotovitel je povinen p�edložit objednateli nejpozd�ji v okamžiku protokolárního p�edání staveništ�
harmonogram provád�ní díla, respektující zadávací požadavky objednatele.  

(2) Harmonogram za�íná termínem p�edání a p�evzetí staveništ� a kon�í termínem p�edání a p�evzetí díla v�etn�
lh	ty pro vyklizení staveništ�.  

(3) V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objekt	 a 
provozních soubor	 a u nich uveden p�edpokládaný termín realizace a finan�ní objem provád�ných prací v 
jednotlivých m�sících provád�ní díla.  

(4) V harmonogramu musí být uvedeny také termíny stavební p�ipravenosti pro zahájení prací podzhotovitel	.  
(5)  Pokud jsou p�i provád�ní stavby poskytovány dodávky �i práce jinými osobami p�ímo pro objednatele (tzv. 

vynucené subdodávky), je objednatel povinen do p�edloženého harmonogramu vyzna�it termíny stavební 
p�ipravenosti a provád�ní t�chto p�ímých dodávek.  

(6) Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu výstavby v aktuálním stavu a v p�ípad� zm�ny vždy 
p�edat objednateli aktualizovaný harmonogram postupu výstavby v podrobnostech odpovídajících p	vodnímu 
harmonogramu.  

�lánek 4 : Pokyny objednatele  

(1) P�i provád�ní díla postupuje zhotovitel samostatn�. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré 
upozorn�ní a pokyny objednatele, týkající se realizace p�edm�tného díla a upozor
ující na možné porušování 
smluvních povinností zhotovitele.  

(2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte�ného odkladu na nevhodnou povahu v�cí p�evzatých od 
objednatele nebo pokyn	 daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost 
zjistit p�i vynaložení odborné pé�e .  

(3) Zhotovitel do doby obdržení nových pokyn	 od objednatele, je oprávn�n p�erušit provád�ní prací, pokud je to 
nezbytn� nutné. O tuto dobu p�erušení má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokon�ení díla, p�ípadn�
náhradu vzniklých vícenáklad	.  

(4) Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbyte�ného odkladu na nevhodné provád�ní díla a na nové 
skute�nosti, týkající se p�edm�tného díla, které zjistil v pr	b�hu výstavby.  

�lánek 5 : Kontrola provád�ní prací  

(1) Objednatel je oprávn�n kontrolovat provád�ní díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s 
povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecn� závazných právních p�edpis	, je objednatel oprávn�n 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným provád�ním a dílo provád�l �ádným 
zp	sobem. Jestliže zhotovitel tak neu�iní ani v dodate�né p�im��ené lh	t�, jedná se o porušení smlouvy, které 
oprav
uje objednatele k odstoupení od smlouvy.  

(2) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prov��ení prací, které v dalším postupu budou zakryty 
nebo se stanou nep�ístupnými (posta�í zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele 
nejmén� 3 pracovní dny p�ed termínem, v n�mž budou p�edm�tné práce zakryty.  

(3) Pokud se objednatel ke kontrole p�es v�asné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávn�n p�edm�tné 
práce zakrýt po provedení pr	kazné fotodokumentace, kterou neprodlen� p�edá objednateli. Bude-li v tomto 
p�ípad� objednatel dodate�n� požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele.  

(4) Pokud se však zjistí, že práce nebyly �ádn� provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.  

�lánek 6 : Dodržování podmínek stanovisek p�íslušných orgán� a organizací  

(1) Zhotovitel se zavazuje dodržet p�i provád�ní díla veškeré podmínky vyplývající z rozhodnutí a stanovisek 
p�íslušných orgán	 a organizací.  

(2) Pokud nespln�ním t�chto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto 
povinnost nemá, prokáže-li, že škod� nemohl zabránit ani v p�ípad� vynaložení veškeré možné pé�e, kterou na 
n�m lze spravedliv� požadovat.  
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�lánek 7 : Dodržování zásad ochrany životního prost�edí  

(1) Zhotovitel p�i provád�ní díla provede veškerá pot�ebná opat�ení, která zamezí nežádoucím vliv	m stavby na 
okolní prost�edí (zejména na nemovitosti p�iléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky 
vyplývající z právních p�edpis	 �ešících problematiku vlivu stavby na životní prost�edí.  

(2) Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpad	 vzniklých z jeho �innosti a vést evidenci o zp	sobu 
jejich ukládání a zneškod
ování ve smyslu zákona �. 185/2001 Sb. o odpadech v platném zn�ní.  

�lánek 8 : Kvalifikace pracovník� zhotovitele  

(1) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitel	 mající p�íslušnou 
kvalifikaci.  

(2) Doklad o kvalifikaci pracovník	 je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.  
(3) Objednatel je oprávn�n po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu 

zam�stnanou zhotovitelem na stavb�, která si po�íná tak, že to ohrožuje bezpe�nost a zdraví její �i jiných 
pracovník	 na stavb� (to se týká i požívání alkoholických �i návykových látek, které snižují jeho pracovní 
pozornost).  

�lánek 9 : Použité materiály a výrobky  

(1) V�ci, které jsou pot�ebné k provedení díla, je povinen opat�it zhotovitel.  
(2) Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska zp	sobilosti stavby 

pro navržený ú�el zaru�ují, že stavba p�i správném provedení a b�žné údržb� po dobu p�edpokládané životnosti 
spl
uje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpe�nost, hygienu, ochranu zdraví a životního 
prost�edí, bezpe�nost p�i užívání (v�etn� užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu 
proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.  

(3) Zhotovitel se zavazuje a ru�í za to, že p�i realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v dob� jeho užití 
známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel u�iní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžit�
nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.  

(4) Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci �i 
p�edepsaný pr	vodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle p�íslušných p�edpis	.  

(5) Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozd�ji však v termínu p�edání a p�evzetí díla soubor certifikát	, �i 
jiných pr	vodních doklad	 rozhodujících materiál	 užitých k vybudování díla.  

�lánek 10 : Stavební deník  

(1) Zhotovitel je povinen vést ode dne p�edání a p�evzetí staveništ� stavební deník, do kterého zapisuje skute�nosti 
p�edepsané zákonem a p�íslušnou provád�cí vyhláškou. Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s 
provedením ohlášené stavby.  

(2) Povinnost vést stavební deník kon�í dnem odstran�ní vad a nedod�lk	 z p�ejímacího �ízení nebo vydáním 
kolauda�ního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane pozd�ji).  

(3) Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznam	. Veškeré okolnosti rozhodné pro 
pln�ní díla musí být u�in�ny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozd�ji následující den, kdy se na 
stavb� pracuje.  

(4) Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápis	 je zhotovitel povinen 
p�edat objednateli v pr	b�hu provád�ní stavby, nejpozd�ji však po dokon�ení stavby. První kopii obdrží 
zhotovitel a druhou kopii objednatel p�ípadn� jím pov��ená osoba.  

(5) Stavební deník musí být p�ístupný kdykoliv v pr	b�hu pracovní doby oprávn�ným osobám objednatele, 
p�ípadn� jiným osobám oprávn�ným do stavebního deníku zapisovat.  

(6) Objednatel, nebo jím pov��ená osoba vykonávající funkci technického dozoru, je povinen se vyjad�ovat k 
zápis	m ve stavebním deníku u�in�ným zhotovitelem nejpozd�ji do 5 dn	 ode dne vzniku zápisu, jinak se má 
za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.  

(7) Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který u�inil do stavebního deníku objednatel nebo jím pov��ená osoba 
vykonávající funkci technického dozoru, p�ípadn� osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto 
zápisu p�ipojit svoje stanovisko nejpozd�ji do 5 dn	, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.  

(8) Ve stavebním deníku musí být uvedeny identifika�ní údaje:  
a) název stavby (nebo její �ásti) podle stavebního povolení,  
b) místo stavby,  
c) název, sídlo, I� zhotovitele v�etn� jmenného seznamu osob oprávn�ných za zhotovitele provád�t zápisy do 

stavebního deníku s uvedením jejich kontakt	 a podpisového vzoru,  
d) název, sídlo, I� objednatele v�etn� jmenného seznamu osob oprávn�ných za objednatele provád�t zápisy 

do stavebního deníku s uvedením jejich kontakt	 a podpisového vzoru,  
e) název, sídlo, I� zpracovatele projektové dokumentace,  
f) název, sídlo, I� podzhotovitel	,  
g) jména a p�íjmení osob zabezpe�ujících odborné provád�ní stavby s rozsahem jejich oprávn�ní a 

odpov�dnosti,  
h) jména a p�íjmení osob vykonávajících technický dozor,  
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i) jména a p�íjmení osob vykonávajících autorský dozor,  
j) jména, p�íjmení a funkce dalších osob oprávn�ných k provád�ní záznam	 do stavebního deníku,  
k) seznam projektové a ostatní technické dokumentace stavby v�etn� p�ípadných jejich zm�n,  
l) seznam nebo odvolávky na dokumenty a doklady ke stavb�,  
m) zm�ny dodavatel	 nebo odpov�dných osob b�hem výstavby.  

(9) Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel pravidelné denní záznamy, které obsahují tyto údaje:  
a) jména a p�íjmení pracovník	 pracujících na staveništi,  
b) klimatické podmínky na staveništi a jeho stav,  
c) popis a množství provedených prací a montáží a jejich �asový postup,  
d) dodávky materiál	, výrobk	, stroj	 a za�ízení pro stavbu, jejich uskladn�ní a zabudování,  
e) nasazení mechaniza�ních prost�edk	.  

(10)Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel další údaje dokumentující veškeré skute�nosti rozhodné pro 
provád�ní díla:  
a) p�edání a p�evzetí staveništ�,  
b) zahájení prací, p�ípadn� termíny a d	vody p�erušení v�etn� technologických p�estávek,  
c) nástupy a provád�ní a ukon�ení prací podzhotovitel	,  
d) seznámení a proškolení pracovník	 s podmínkami bezpe�nosti a ochrany zdraví, požární ochrany a ochrany 

životního prost�edí,  
e) údaje o opat�eních týkajících se bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci, požární ochrany a ochrany 

životního prost�edí,  
f) zvláštní opat�ení p�i bouracích a demoli�ních pracích, pracích ve výškách, za provozu, v ochranných 

pásmech apod.,  
g) manipulace se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady,  
h) geodetická m��ení,  
i) montáže a demontáže do�asných stavebních konstrukcí, jejich p�edání a p�evzetí,  
j) provoz a užívání mechaniza�ních prost�edk	,  
k) výsledky kvantitativních a kvalitativních p�ejímek dodávek pro stavbu,  
l) opat�ení k zajišt�ní stavby, zabudovaných nebo skladovaných výrobk	 a za�ízení proti poškození, odcizení 

apod.,  
m) provád�ní a výsledky kontrol všech druh	,  
n) souhlas se zakrýváním prací,  
o) od	vodn�ní a schvalování zm�n materiál	, technického �ešení a odchylek od ov��ené projektové 

dokumentace,  
p) skute�nosti d	ležité pro v�cné, �asové a finan�ní pln�ní smluv,  
q) díl�í p�ejímky ukon�ených prací,  
r) provedení a výsledky zkoušek a m��ení,  
s) škody zp	sobené stavební �inností v�etn� p�ijatých opat�ení,  
t) p�edávání a p�ejímky díla nebo jeho ucelených �ástí,  
u) odstran�ní vad a nedod�lk	,  
v) výsledky kontrolních prohlídek stavby (§§ 133,134 Stavebního zákona),  
w) výsledky �innosti autorizovaného inspektora,  
x) z�ízení, provozování a odstran�ní do�asných objekt	 za�ízení staveništ�, 
y) nep�edvídaný nález kulturn� cenných p�edm�t	, detail	 stavby nebo chrán�ných �ástí p�írody anebo 

archeologický nález.  
(11)Do stavebního deníku jsou oprávn�ni zapisovat, jakož i nahlížet nebo po�izovat výpisy:  

a) oprávn�ní zástupci objednatele,  
b) oprávn�ní zástupci zhotovitele,  
c) osoba vykonávající stavební dozor,  
d) osoba pov��ená výkonem technického dozoru,  
e) osoba pov��ená výkonem autorského dozoru,  
f) osoba provád�jící kontrolní prohlídku stavby,  
g) osoba odpovídající za provád�ní vybraných zem�m��ických prací,  
h) koordinátor bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci,  
i) autorizovaný inspektor,  
j) další osoby oprávn�né plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních p�edpis	.  

(12)Stavební deník musí mít �íslované listy a nesmí v n�m být vynechána volná místa.  
(13)Zápisy do stavebního deníku musí být provád�ny �iteln� a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci 

podepsány osobou, která p�íslušný zápis u�inila.  
(14)V p�ípad� neo�ekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, po�izuje 

zhotovitel i p�íslušnou fotodokumentaci, která se stane sou�ástí stavebního deníku.  
(15)Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za odsouhlasení p�ípadné vícepráce �i zm�nu smlouvy, ale slouží 

jako podklad pro vypracování p�íslušných zm�nových list	 �i dodatk	 smlouvy.  
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(16)Objednatel má povinnost archivovat stavební deník po dobu nejmén� 10 let ode dne vydání kolauda�ního 
souhlasu, p�ípadn� ode dne dokon�ení stavby, pokud se kolauda�ní souhlas nevyžaduje.  

�lánek 11 : Kontrolní dny  

(1) Pro ú�ely kontroly pr	b�hu provád�ní díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro 
�ádné provád�ní kontroly, nejmén� však 1x m�sí�n�.  

(2) Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemn� nejmén� 5 dn	 p�ed jeho konáním.  
(3)  Kontrolních dn	 se zú�astní zástupci objednatele p�ípadn� osob vykonávající funkci technického dozoru a 

autorského dozoru.  
(4) Zástupci zhotovitele jsou povinni se zú�ast
ovat kontrolních dn	. Zhotovitel má právo p�izvat na kontrolní den 

své podzhotovitele. 
(5) Kontrolní dny vede objednatel, který m	že jejich vedením pov��it osobu vykonávající funkci technického 

dozoru.  
(6) Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola �asového a finan�ního pln�ní 

provád�ní prací, p�ipomínky a podn�ty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a 
stanovení p�ípadných nápravných opat�ení a úkol	.  

(7) Objednatel po�izuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemn� p�edá všem zú�astn�ným.  
(8) Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho záv�ry do stavebního deníku.  

�lánek 12 : Archeologické nálezy  

(1) Všechny fosílie, mince, cenné nebo starožitné p�edm�ty a stavby a další zbytky nebo p�edm�ty geologického 
nebo archeologického zájmu nalezené na staveništi budou p�edány do pé�e a pravomoci objednatele.  

(2) Zhotovitel podnikne odpovídající opat�ení k tomu, aby se zam�stnanc	m zhotovitele nebo jiným osobám 
zabránilo v odcizení nebo poškození t�chto nález	.  

(3) Pokud zhotovitel p�i provád�ní prací zjistí nep�edvídané nálezy kulturn� cenných p�edm�t	, detail	 stavby nebo 
chrán�ných �ástí p�írody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodlen� oznámit nález objednateli a jeho 
jménem též stavebnímu ú�adu a orgánu státní památkové pé�e nebo orgánu ochrany p�írody a zárove
 u�init 
opat�ení nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zni�en a v nezbytném rozsahu p�erušit práce.  

(4) Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemn� a bez zbyte�ného odkladu, p�i�emž budou 
respektovány podmínky stanovené stavebním ú�adem.  

(5) Jestliže zhotoviteli vznikne zpožd�ní a nebo náklady v d	sledku pln�ní t�chto pokyn	, p�edá zhotovitel 
objednateli další upozorn�ní a vznikne mu nárok na prodloužení lh	ty v d	sledku tohoto zpožd�ní 

�ÁST XII. TECHNOLOGICKÉ ZA�ÍZENÍ 

�lánek 1 : Definice technologického za�ízení  

Technologickým za�ízením se pro ú�ely t�chto VOP rozumí soubor strojních za�ízení, zabezpe�ujících ucelený díl�í 
technologický proces, který m	že být výrobní (výsledkem procesu je ur�itý výrobek), pomocný výrobní (výsledek 
procesu nevchází hmotn� do výrobku, nap�. výroba energií) nebo obslužný výrobní (z hlediska vlastního výrobního 
procesu nevýrobní, nap�. doprava, kontrola jakosti). Dále jsou to za�ízení zajiš�ujících speciální nevýrobní procesy 
(nap�. za�ízení pro zdravotnictví, školství, laborato�e, opravny) a dopl
kové procesy (nap�. rozvod kapalin a plyn	, 
rozvod elektrické energie).  

�lánek 2 : Individuální vyzkoušení  

(1) Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých element	 (nap�. ventilátory, klapky, 
spína�e apod.) v rozsahu nutném k prov��ení úplnosti a správnosti montáže. Jestliže podle smlouvy má být 
�ádné provedení díla prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokon�ené 
teprve, když tyto zkoušky byly úsp�šn� provedeny.  

(2) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zahájení individuálních zkoušek. Objednatel má právo se 
individuálních zkoušek zú�astnit.  

(3) Náklady individuálního vyzkoušení hradí zhotovitel a jsou sou�ástí ceny díla.  
(4) O provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede zhotovitel zápis ve stavebním deníku.  

�lánek 3 : Komplexní vyzkoušení  

(1) Komplexním vyzkoušením prokazuje zhotovitel, že stavební dílo s technologickým za�ízením je �ádn�
dokon�eno, je kvalitní, p�ípadn� že je jako celek schopno zkušebního provozu, je-li sjednán. Jestliže podle 
smlouvy o dílo má být �ádné provedení díla prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, považuje se 
provedení díla za dokon�ené teprve, když tyto zkoušky byly úsp�šn� provedeny. K ú�asti na nich je zhotovitel 
povinen objednatele v�as pozvat.  

(2) Pokud nebylo komplexní vyzkoušení dohodnuto ve smlouv� a povaha díla je vyžaduje, sjednají objednatel a 
zhotovitel dodatkem ke smlouv� o dílo podmínky, za nichž toto vyzkoušení bude provedeno.  

(3) V�cným podkladem pro tuto dohodu je projektová dokumentace. Podstatnou náležitostí tohoto ujednání je 
shoda smluvních stran o kritériích posuzování úsp�šnosti komplexního vyzkoušení.  
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(4) Povinností objednatele je, že v rozsahu, který bude písemn� dohodnut ve smlouv� o dílo, obstará na sv	j náklad 
kvalifikované pracovníky, suroviny, provozní materiály, energie a jiné prost�edky (podle povahy 
technologického za�ízení) pot�ebné ke komplexnímu vyzkoušení a pop�ípad� též pro p�ípravu k n�mu. Náklady 
komplexního vyzkoušení hradí objednatel, produkce získaná komplexním vyzkoušením náleží objednateli.  

(5) O ukon�ení komplexního vyzkoušení a o tom, zda bylo úsp�šné �i nikoliv, jsou smluvní strany povinny sepsat 
zápis.  

(6) Zhotovitel hradí veškeré náklady komplexního vyzkoušení tehdy, pokud nebylo úsp�šné z p�í�in na jeho stran�.  

�lánek 4 : Zkušební provoz  

(1) Zkušební provoz technologického za�ízení provádí, je-li tak sjednáno ve smlouv� o dílo, objednatel na 
p�evzatém díle po úsp�šném komplexním vyzkoušení zhotovitelem a za sou�innosti zhotovitele. Zkušebním 
provozem se prov��uje, zda za�ízení je za p�edpokládaných provozních a výrobních podmínek schopno 
dosahovat výkon	 (parametr	) v kvalit� a množství stanovených v projektové dokumentaci. 

(2) Smluvní strany sjednají ve smlouv� dobu zahájení a délku zkušebního provozu, jakož i kritéria výsledného 
hodnocení, podmínky, rozsah a technicky nutnou dobu ú�asti zhotovitele.  

(3) Zkušební provoz bude zahájen v termínu sjednaném dle smlouvy o dílo, pokud není termín zahájení ve smlouv�
o dílo sjednán, pak nejpozd�ji do 3 dn	 ode dne protokolárního p�edání a p�evzetí díla.  

(4) Pokud zkušební provoz v dohodnuté lh	t� neprokáže spln�ní v projektové dokumentaci stanovených parametr	, 
smluvní strany sjednají jeho prodloužení. Náklady prodlouženého zkušebního provozu hradí zhotovitel, pokud 
byl zkušební provoz neúsp�šný z p�í�in na jeho stran�.  

(5) Zhotovitel je povinen p�i p�edání a p�evzetí díla objednateli p�edat i provozní �ád na zkušební provoz.  

�ÁST XIII. BEZPE�NOST PRÁCE 

�lánek 1 : Povinnosti objednatele  

(1) Objednatel je povinen upozornit zhotovitele na všechny okolnosti, které mají vliv na provoz a bezpe�nost na 
staveništi.  

(2) Objednatel je povinen zajistit, aby osoby vykonávající technický a autorský dozor dodržovaly bezpe�nost p�i 
pohybu a práci na staveništi.  

�lánek 2 : Bezpe�nost práce na staveništi  

(1) Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpe�nostní a hygienická opat�ení a požární ochranu 
staveništ� i provád�ného díla, a to v rozsahu a zp	sobem stanoveným p�íslušnými p�edpisy.  

(2) Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveništ� požární �ád, poplachové sm�rnice stavby a provozn� dopravní 
�ád stavby a je povinen je viditeln� na staveništi umístit.  

(3) Zhotovitel je povinen zajistit bezpe�ný vstup a vjezd na staveništ� a stejn� tak i výstup a výjezd z n�j. Za 
provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.  

�lánek 3 : Dodržování bezpe�nosti a hygieny práce  

(1) Zhotovitel v plné mí�e odpovídá za bezpe�nost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho v�domím zdržují na 
staveništi a je povinen zabezpe�it jejich vybavení ochrannými pracovními pom	ckami.  

(2) Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zam�stnanci byli podrobeni vstupní léka�ské prohlídce a že jsou 
zdravotn� zp	sobilí k práci na díle.  

(3) Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zam�stnance pracující na díle vstupní i provád�t pr	b�žná 
školení o bezpe�nosti a ochran� zdraví p�i práci a o požární ochran�.  

(4) Zhotovitel je povinen zabezpe�it provedení vstupního školení o bezpe�nosti a ochran� zdraví p�i práci a o 
požární ochran� i u svých podzhotovitel	.  

(5) Zhotovitel je rovn�ž povinen pr	b�žn� znalosti svých zam�stnanc	 o bezpe�nosti a ochran� zdraví p�i práci a o 
požární ochran� obnovovat a kontrolovat.  

(6) Pracovníci objednatele, autorského dozoru a technického dozoru musejí být zhotovitelem proškoleni o 
bezpe�nosti pohybu na staveništi.  

(7) Zástupci objednatele se mohou po staveništi pohybovat pouze s v�domím zhotovitele a jsou povinni dodržovat 
bezpe�nostní pravidla a p�edpisy.  

(8) Zhotovitel je povinen provád�t v pr	b�hu provád�ní díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpe�ností 
práce a požární ochranou na staveništi.  

(9) Zhotovitel je povinen zabezpe�it i veškerá bezpe�ností opat�ení na ochranu osob a majetku mimo prostor 
staveništ�, jsou-li dot�eny provád�ním prací na díle (zejména ve�ejná prostranství nebo komunikace ponechaná 
v užívání ve�ejnosti jako nap�. podchody pod lešením).  

(10)Zhotovitel je povinen v p�im��eném rozsahu pravideln� kontrolovat, zda sousedící objekty, komunikace, 
zpevn�né plochy a vybavení na nich (nap�. deš�ové vpust�) netrpí vlivy provád�ných stavebních prací.  

(11)Dojde-li k jakémukoliv úrazu p�i provád�ní díla nebo p�i �innostech souvisejících s provád�ním díla je 
zhotovitel povinen zabezpe�it vyšet�ení úrazu a sepsání p�íslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout 
zhotoviteli nezbytnou sou�innost.  
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�ÁST XIV. KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE 

(1) Zhotovitel je povinen, pokud je to dohodnuto, p�ed zahájením prací p�edložit objednateli nebo technickému 
dozoru objednatele kontrolní a zkušební plán, který bude pro zhotovitele závazný a bude se jím �ídit po celou 
dobu realizace.  

(2) Objednatel je oprávn�n kontrolovat dodržování a pln�ní postup	 podle kontrolního a zkušebního plánu a v 
p�ípad� odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v p�ípad� vážného 
porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provád�ní prací.  

�ÁST XV. P�EDÁNÍ A P�EVZETÍ DÍLA 

�lánek 1 : Dokon�ení díla  

(1) Zhotovitel je povinen dokon�it dílo v termínu sjednaném ve smlouv�.  
(2) Zhotovitel písemn� oznámí datum dokon�ení díla objednateli nejmén� 5 dn	 p�ed dokon�ením a sou�asn� jej 

vyzve k p�edání a p�evzetí díla.  
(3) V p�ípad�, že zhotovitel hodlá dokon�it dílo p�ed termínem sjednaným ve smlouv�, je povinen nové datum 

dokon�ení díla objednateli písemn� oznámit nejmén� 14 dn	 p�edem a sou�asn� jej vyzvat k p�edání a p�evzetí 
díla.  

(4) Objednatel je povinen zahájit p�ejímací �ízení nejpozd�ji do 7 dn	 ode dne dokon�ení díla. Objednatel však není 
povinen zahájit p�ejímací �ízení p�ed sjednaným termínem dokon�ení díla.  

(5) Pokud se p�i p�edání a p�evzetí díla prokáže, že dílo není dokon�eno, je zhotovitel povinen dílo dokon�it v 
náhradní lh	t� a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným p�edáním a p�evzetím díla.  

(6) Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nem	že uplatnit smluvní sankce za nespln�ní termínu 
dokon�ení díla.  

�lánek 2 : P�edání a p�evzetí díla  

Ob� smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem k ní sjednat p�edávání a p�ejímání díla po �ástech nebo mohou 
sjednat p�ed�asné p�edání.  

�lánek 3 : Organizace p�edání díla  

(1) Pokud není dohodnuto jinak, je místem p�edání místo, kde je stavba provád�na.  
(2) P�ed zahájením p�edávacího a p�ejímacího �ízení ob� strany dohodnou organiza�ní záležitosti p�edání a p�evzetí 

díla.  
(3) Objednatel je povinen k p�edání a p�evzetí díla p�izvat osoby vykonávající funkci technického a autorského 

dozoru.  
(4) Objednatel je oprávn�n p�izvat k p�edání a p�evzetí díla i jiné osoby, jejichž ú�ast pokládá za nezbytnou (nap�. 

budoucího uživatele díla).  
(5) Zhotovitel je oprávn�n k p�edání a p�evzetí díla p�izvat své podzhotovitele.  

�lánek 4 : Doklady nezbytné k p�edání a p�evzetí díla  

(1) Zhotovitel je povinen p�ipravit a doložit u p�edávacího a p�ejímacího �ízení doklady, odpovídající povaze díla, 
zejména:  
a) dokumentace skute�ného provedení díla ve dvojím vyhotovení,  
b) zápisy a osv�d�ení o provedených zkouškách použitých materiál	 v�etn� prohlášení o shod�,  
c) zápisy a výsledky p�edepsaných m��ení (radon, CO, apod.),  
d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného za�ízení, o provedených revizních a provozních zkouškách 

(nap�. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.),  
e) zápisy a výsledky o prov��ení prací a konstrukcí zakrytých v pr	b�hu prací,  
f) seznam stroj	 a za�ízení, které jsou sou�ástí díla, jejich pasporty, záru�ní listy, návody k obsluze a údržb� v 

�eském jazyce,  
g) originál stavebního deníku(	) a kopie zm�nových list	,  
h) provozní �ád pro zkušební provoz,  
i) provozní �ád pro trvalý provoz,  
j) protokol o zaškolení obsluhy,  
k) doklad o �ádné likvidaci odpad	.  

(2) Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokon�ené a schopné p�edání.  
(3) Objednatel je povinen p�ipravit a doložit u p�edávacího a p�ejímacího �ízení zejména p�íslušné doklady podle 

stavebního zákona oprav
ující stavbu umístit a realizovat. Tyto doklady slouží p�i p�edání a p�evzetí díla ke 
kontrole, zda byly spln�ny podmínky v nich obsažené.  

(4) Objednatel je oprávn�n p�i p�ejímacím a p�edávacím �ízení požadovat provedení dalších dodate�ných zkoušek 
v�etn� zd	vodn�ní, pro� je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových 
zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu. Tento požadavek však není d	vodem k 
odmítnutí p�evzetí díla.  
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(5) Náklady na dodate�né objednatelem požadované zkoušky nese objednatel. Pokud zkouška prokáže vadu na 
stran� zhotovitele, nese tyto náklady zhotovitel.  

�lánek 5 : Protokol o p�edání a p�evzetí díla  

(1) O pr	b�hu p�edávacího a p�ejímacího �ízení po�ídí objednatel zápis (protokol). Tento zápis (protokol) s 
p�ípadným soupisem zjišt�ných vad a nedod�lk	 bude vyhotoven pouze v 1 originále, který obdrží objednatel. 
Zhotoviteli bude p�edána kopie zápisu, opat�ená originálními podpisy všech zú�astn�ných stran. Tímto 
zp	sobem je zajišt�na úplnost a pravost zápisu. Ostatní ú�astníci p�ejímacího �ízení obdrží pouze kopii zápisu 
(protokolu).  

(2) Povinným obsahem protokolu jsou:  
a) údaje o zhotoviteli, podzhotovitelích a objednateli,  
b) stru�ný popis díla, které je p�edm�tem p�edání a p�evzetí,  
c) dohoda o zp	sobu a termínu vyklizení staveništ�,  
d) termín, od kterého po�íná b�žet záru�ní lh	ta,  
e) seznam p�edaných doklad	,  
f) prohlášení objednatele, zda dílo p�ejímá nebo nep�ejímá.  

(3) Obsahuje-li dílo, které je p�edm�tem p�edání a p�evzetí, vady nebo nedod�lky, musí protokol obsahovat dále  
a) soupis zjišt�ných vad a nedod�lk	,  
b) dohodu o zp	sobu a termínech jejich odstran�ní, pop�ípad� o jiném zp	sobu narovnání,  
c) dohodu o zp�ístupn�ní díla nebo jeho �ástí zhotoviteli za ú�elem odstran�ní vad nebo nedod�lk	.  

(4) V p�ípad�, že objednatel odmítá dílo p�evzít, uvede v protokolu o p�edání a p�evzetí díla i d	vody, pro které 
odmítá dílo p�evzít.  

(5) V p�ípad�, že se p�ejímacího �ízení zú�astnili i podzhotovitelé, m	že protokol obsahovat prohlášení, že 
p�íslušnou �ást díla p�edává podzhotovitel zhotoviteli a zhotovitel dále objednateli.  

�lánek 6 : Vady a nedod�lky  

(1) Objednatel je povinen p�evzít i dílo, které vykazuje vady a nedod�lky, které samy o sob�, ani ve spojení s 
jinými nebrání �ádnému užívání díla.  

(2) Nedojde-li mezi ob�ma stranami k dohod� o termínu odstran�ní vad a nedod�lk	, pak platí, že vady a 
nedod�lky je zhotovitel povinen odstranit nejpozd�ji do 30 kalendá�ních dn	 ode dne p�edání a p�evzetí díla.  

(3) Zhotovitel je povinen ve stanovené lh	t� odstranit vady nebo nedod�lky i v p�ípad�, kdy podle jeho názoru za 
vady a nedod�lky neodpovídá.  

(4) Náklady na odstran�ní v t�chto sporných p�ípadech nese až do vyjasn�ní nebo do vy�ešení rozporu zhotovitel.  

�lánek 7 : Neúsp�šné p�edání a p�evzetí  

(1) V p�ípad�, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je p�ipraveno k p�edání a p�evzetí a p�i p�edávacím a 
p�ejímacím �ízení se prokáže, že dílo není dokon�eno nebo není ve stavu schopném p�edání a p�evzetí, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé p�i neúsp�šném p�edávacím a p�ejímacím 
�ízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného �ízení.  

(2) V p�ípad�, že se objednatel p�es �ádné vyzvání a bez závažného d	vodu nedostaví k p�evzetí a p�edání díla, 
nebo p�edávací a p�ejímací �ízení jiným zp	sobem zma�í, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré 
náklady jemu vzniklé p�i neúsp�šném p�edávacím a p�ejímacím �ízení. Objednatel pak nese i náklady na 
organizaci opakovaného �ízení s tím, že zhotovitel není, v p�ípad� v�asného vyzvání, po dobu od sjednaného 
termínu dokon�ení díla v prodlení.  

�lánek 8 : P�edávání a p�ejímání díla po �ástech  

(1) Umož
uje-li to povaha díla, lze dílo p�edávat i po �ástech, které samy o sob� jsou schopné užívání a jejich 
užívání nebrání dokon�ení zbývajících �ástí díla.  

(2) P�edávání a p�ejímání po �ástech musí být dohodnuto ve smlouv�, p�ípadn� v dodatku smlouvy.  
(3) Pro p�edávání díla po �ástech platí pro každou samostatn� p�edávanou a p�ejímanou �ást díla všechna p�edchozí 

ustanovení obdobn�.  

�lánek 9 : Užívání dokon�ené stavby  

(1) Dokon�enou stavbu, p�ípadn� její �ást schopnou samostatného užívání, lze užívat na základ� oznámení zám�ru 
o užívání dokon�ené stavby nebo kolauda�ního souhlasu. Oznámení, p�ípadn� žádost o kolauda�ní souhlas je 
povinen podat na stavební ú�ad objednatel.  

(2) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro ú�ely podání oznámení nebo žádosti o kolauda�ní souhlas 
nezbytnou sou�innost.  

(3) Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti, vyplývající ze smlouvy o dílo, v souvislosti s odstran�ním 
nedostatk	 uvedených v zákazu užívání dokon�ené stavby stavebním ú�adem na základ� záv�re�né kontrolní 
prohlídky, ve lh	t� tam stanovené a nebyla-li lh	ta stanovena, tak nejpozd�ji do 30 dn	 ode dne doru�ení kopie 
zákazu užívání. P�itom platí podp	rn� ustanovení o reklamaci záru�ních vad nebo o vícepracích.  

�lánek 10 : P�ed�asné užívání  
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(1) �asov� omezené povolení k p�ed�asnému užívání stavby p�ed jejím úplným dokon�ením m	že na žádost 
objednatele vydat stavební ú�ad.  

(2) Objednatel k žádosti na stavební ú�ad p�ikládá dohodu o p�ed�asném užívání stavby se zhotovitelem obsahující 
souhlas zhotovitele a sjednané podmínky p�ed�asného užívání stavby, zejména:  
a) popis p�edm�tu p�ed�asného užívání, jeho stav v dob� po�átku p�ed�asného užívání a podmínky 

p�ed�asného užívání,  
b) závazek(y) objednatele k zajišt�ní bezpe�nosti osob a ochrany majetku p�i p�ed�asném užívání,  
c) závazek(y) objednatele k provedení takových opat�ení, která zabrání vlivu p�ed�asného užívání na �ádné 

dokon�ení zbývajících �ástí díla.  
(3) Objednatel nesmí p�ed�asn� užívat stavbu nebo její �ást bez p�íslušného povolení stavebního ú�adu.  
(4) Zhotovitel není odpov�dný za vady vzniklé opot�ebením nebo poškozením díla p�i p�ed�asném užívání díla 

nebo jeho �ásti, které by bez p�ed�asného užívání nevznikly.  

�ÁST XVI. ODPOV�DNOST ZA VADY DÍLA 

�lánek 1 : Odpov�dnost za vady díla  

(1) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v dob� jeho p�edání a p�evzetí a dále odpovídá za vady díla zjišt�né po 
celou dobu záru�ní lh	ty (záruka za jakost).  

(2) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly zp	sobeny b�žným opot�ebením.  
(3) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly zp	sobeny použitím v�cí p�edaných mu ke 

zpracování objednatelem v p�ípad�, že zhotovitel ani p�i vynaložení odborné pé�e nevhodnost t�chto v�cí 
nemohl zjistit nebo na n� upozornil a objednatel na jejich použití trval.  

(4) Zhotovitel rovn�ž neodpovídá za vady zp	sobené dodržením nevhodných pokyn	 daných mu objednatelem, 
jestliže zhotovitel na nevhodnost t�chto pokyn	 písemn� upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo 
jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani p�i vynaložení odborné pé�e nemohl zjistit.  

�lánek 2 : Délka záru�ní lh�ty  

(1) Záru�ní lh	ta stavební �ásti díla se sjednává v délce minimáln� 60 m�síc	, není-li ve smlouv� o dílo uvedeno 
jinak.  

(2) Záru�ní lh	ta na dodávky stroj	 a technologického za�ízení, na n�ž výrobce t�chto za�ízení vystavuje 
samostatný záru�ní list, se sjednává v délce lh	ty poskytnuté výrobcem, nejmén� však v délce 24 m�síc	.  

(3) Záru�ní lh	ta neb�ží po dobu, po kterou objednatel nemohl p�edm�t díla užívat pro vady díla, za které 
zhotovitel odpovídá.  

(4) Pro ty �ásti díla, které byly v d	sledku oprávn�né reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, b�ží záru�ní 
lh	ta op�tovn� od po�átku ode dne provedení reklama�ní opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 m�síc	 od 
skon�ení záruky za celé dílo.  

�lánek 3 : Zp�sob uplatn�ní reklamace  

(1) Objednatel je povinen vady stavebních prací písemn� reklamovat u zhotovitele bez zbyte�ného odkladu po 
jejich zjišt�ní.  

(2) V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel 
uvede, jakým zp	sobem požaduje sjednat nápravu.  

(3) Objednatel je oprávn�n požadovat bu� odstran�ní vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud není, tak 
odstran�ní vady dodáním náhradního pln�ní (u vad materiál	, za�izovacích p�edm�t	, svítidel apod.) anebo 
p�im��enou slevu z ceny díla.  

(4) Reklamaci lze uplatnit nejpozd�ji do posledního dne záru�ní lh	ty, p�i�emž i reklamace odeslaná objednatelem 
v poslední den záru�ní lh	ty se považuje za v�as uplatn�nou.  

�lánek 4 : Nástup na odstran�ní reklamovaných vad  

(1) Zhotovitel je povinen nejpozd�ji do 10 kalendá�ních dn	 po obdržení reklamace písemn� oznámit objednateli, 
zda reklamaci uznává �i neuznává. Pokud tak neu�iní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. 

(2) Zhotovitel musí písemn� sd�lit, v jakém termínu nastoupí k odstran�ní vad(y). Toto sd�lení musí zhotovitel 
odeslat nejpozd�ji do 15 kalendá�ních dn	 ode dne obdržení reklamace. Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, 
platí lh	ta pro zahájení prací na odstran�ní vad(y) 15 kalendá�ních dn	 ode dne obdržení reklamace.  

(3) Jestliže objednatel v reklamaci výslovn� uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit 
odstra
ování vady (havárie) nejpozd�ji do 48 hodin po obdržení reklamace.  

(4) Objednatel je povinen umožnit pracovník	m zhotovitele p�ístup do prostor nezbytných pro odstran�ní vady a 
vytvo�it podmínky pro její odstran�ní. Pokud tak neu�iní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na 
odstran�ní vady ani s termínem pro odstran�ní vady.  

(5) Náklady na odstran�ní reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných p�ípadech až do rozhodnutí dle �ásti 
XXIII. �ešení spor	.  

(6) Nenastoupí-li zhotovitel k odstran�ní reklamované vady do 15 kalendá�ních dn	 po obdržení reklamace nebo v 
dohodnutém termínu, je objednatel oprávn�n pov��it odstran�ním vady jinou odbornou právnickou nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.  
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(7) Prokáže-li se ve sporných p�ípadech, že objednatel reklamoval neoprávn�n�, tzn. že jím reklamovaná vada 
nevznikla z d	vod	 na stran� zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka doba resp., že vadu zp	sobil 
nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti 
s odstran�ním vady vzniklé náklady podle kapitoly VII. Zm�na ceny, oce
ování víceprací. Objednatel tyto 
náklady uhradí na základ� faktury vystavené zhotovitelem ve lh	t� splatnosti podle �ásti VIII. Platební 
podmínky.  

�lánek 5 : Lh�ty pro odstran�ní reklamovaných vad  

(1) Lh	tu pro odstran�ní reklamovaných vad sjednají ob� smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované 
vady. Nedojde-li mezi ob�ma stranami k dohod� o termínu odstran�ní reklamované vady platí, že reklamovaná 
vada musí být odstran�na nejpozd�ji do 30 kalendá�ních dn	 ode dne uplatn�ní reklamace objednatelem.  

(2) Lh	tu pro odstran�ní reklamovaných vad ozna�ených objednatelem jako havárie sjednají ob� smluvní strany 
podle povahy a rozsahu reklamované vady.  

�lánek 6 : Dokumentace odstran�ní reklamované vady  

O odstran�ní reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstran�ní vady nebo 
uvede d	vody, pro které odmítá opravu p�evzít.  

�ÁST XVII. VYŠŠÍ MOC 

�lánek 1 : Definice vyšší moci  

(1) Vyšší moc je definována jako výjime�ná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, p�ed 
níž se tato strana nemohla p�im��en� chránit p�ed uzav�ením smlouvy o dílo, které se strana nem	že ú�eln�
vyhnout nebo ji p�ekonat a kterou nelze p�i�íst druhé stran�.  

(2) Vyšší moc m	že zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na n�, následující události nebo okolnosti, zejména:  
a) válka, konflikty (a� byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nep�átelství ze zahrani�í,  
b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský p�evrat nebo uchopení moci, nebo ob�anská válka,  
c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a 

jiní zam�stnanci zhotovitele a podzhotovitel	,  
d) vále�ná munice, výbušniny, ionizující zá�ení nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla zp	sobena 

tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující zá�ení nebo radioaktivitu použil zhotovitel,  
e) p�írodní katastrofy jako je zem�t�esení, vich�ice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,  
f) nov� p�ijatá opat�ení státních orgán	, zp	sobující nemožnost pln�ní smlouvy o dílo.  

�lánek 2 : Práva a povinnosti vyplývající z d�sledku vyšší moci  

(1) Pokud se provedení p�edm�tu díla nebo jeho �ástí za sjednaných podmínek stane nemožným z d	sledk	 vzniku 
vyšší moci, strana, která se d	vod	 vyšší moci dovolává, vyzve druhou stranu o zm�nu smlouvy.  

(2) Pokud nedojde k dohod� o zm�n� smlouvy, má strana, která se d	vodn� odvolala na vyšší moc, právo odstoupit 
od smlouvy. Ú�innost odstoupení nastává v tomto p�ípad� dnem doru�ení oznámení o odstoupení druhé 
smluvní stran�.  

(3) Zhotovitel se nem	že odvolávat na vyšší moc, pokud její ú�inky nastaly v dob�, ve které je zhotovitel v 
prodlení.  

(4) D	sledky z vyšší moci m	že každá strana uplatnit nejpozd�ji do 30 kalendá�ních dn	 po zjišt�ní vzniku vyšší 
moci.  

�ÁST XVIII. ZM�NA SMLOUVY 

�lánek 1 : Obecná ustanovení pro zm�nu smlouvy  

(1) Zm�nu m	že navrhnout každá ze stran kdykoliv p�ed termínem p�edání a p�evzetí díla.  
(2) Každá zm�na smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávn�nými za objednatele a 

zhotovitele jednat a podepisovat.  
(3) Zm�na smlouvy se sjednává jako dodatek ke smlouv� s ozna�ením po�adovým �íslem p�íslušného dodatku 

smlouvy.  
(4) P�edloží-li n�která ze smluvních stran návrh na zm�nu smlouvy formou písemného dodatku, je druhá smluvní 

strana povinna se k návrhu vyjád�it nejpozd�ji do 10 kalendá�ních dn	 ode dne následujícího po doru�ení 
návrhu p�íslušného dodatku.  

(5) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za zm�nu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování dodatk	 ke 
smlouv�.  

�lánek 2 : Postup v p�ípad� zm�ny v množství nebo kvalit�  

(1) Zhotovitel je povinen ke každé zm�n� v množství nebo kvalit� zapsané a ob�ma stranami potvrzené ve 
stavebním deníku vypracovat zm�nový list. Zhotovitel je povinen vystavovat zm�nové listy pr	b�žn� a 
p�edkládat je objednateli nejpozd�ji do 7 kalendá�ních dn	 po provedení zápisu zm�ny ve stavebním deníku 
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ob�ma stranami, pokud nebude zápisem do stavebního deníku dohodnuto jinak. Pokud zhotovitel p�edloží 
zm�nový list pozd�ji, je objednatel oprávn�n nezahrnout jeho vliv na cenu díla do dodatku smlouvy o dílo.  

(2) Zhotovitel zpracuje na základ� odsouhlaseného zm�nového listu písemný seznam prací formou soupisu prací, 
dodávek a služeb v�etn� jejich ocen�ní podle ustanovení uvedených v �ásti VII. Zm�na ceny.  

(3) Zhotovitel je povinen p�edložit zm�nový list s ocen�ným seznam prací a vyzve objednatele k jeho odsouhlasení.  
(4) Objednatel se k t�mto zápis	m vyjád�í nejpozd�ji do 10 kalendá�ních dn	 od vyzvání zhotovitelem.  
(5) Zm�ny v množství nebo kvalit� mohou být d	vodem ke zm�n� termínu dokon�ení díla, který bude upraven 

p�im��en� rozsahu zm�ny formou dodatku smlouvy.  
(6) Návrh dodatku p�edkládá zhotovitel k odsouhlasení objednateli v�etn� všech zm�nových list	, které jsou v 

dodatku smlouvy zahrnuty.  
(7) Zhotovitel má právo uplatnit u objednatele nároky na náhradu náklad	 �i škod zp	sobených zrušením 

objednávek atd. v souvislosti s neprovedením prací p�i zm�n� v množství nebo kvalit� (již nakoupený materiál, 
který nelze uplatnit jinde, výrobky, atd.).  

�lánek 3 : Postup v p�ípad� zm�ny hmot nebo výrobk�  

(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.  

(2) Zhotovitel je povinen doložit, že použitím náhradních hmot a výrobk	 nedojde ke snížení jakosti dodávaných 
prací. 

(3) Zhotovitel musí v dostate�ném �asovém p�edstihu p�ed p�ípadným zabudováním nových výrobk	 �i použitím 
nových hmot do stavby projednat toto s objednatelem a v podob� zápisu do stavebního deníku (�i jiné písemné 
podob�) si nechat objednatelem jejich použití schválit .Objednatel v tomto p�ípad� bude požadovat p�edložení 
návrhu na  úpravu ceny díla.  

�lánek 4 : Zm�nové listy  

(1) Zhotovitel je povinen vést pro ú�ely �ádné, pr	b�žné a p�esné evidence zm�n samostatné zm�nové listy. 
Zm�nové listy jsou vydávány v postupné �íselné �ad�.  

(2) Do zm�nových list	 zapisuje zhotovitel zejména všechny zm�ny nebo úpravy díla, které se odchylují od 
projektové dokumentace a veškeré zm�ny v množství nebo kvalit�, které v pr	b�hu realizace díla vzniknou.  

(3) Zhotovitel je povinen vypracovat a do zm�nových list	 uvést stru�ný, ale p�esný technický popis víceprací nebo 
zm�n díla a podrobný a p�esný výkaz vým�r a návrh na zvýšení �i snížení ceny (kalkulace zvýšení �i snížení 
ceny díla s použitím jednotkových cen).  

�ÁST XIX. P�EVOD PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SMLOUVY 

(1) Zhotovitel je oprávn�n p�evést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s 
písemným souhlasem objednatele.  

(2) Objednatel je oprávn�n p�evést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s 
písemným souhlasem zhotovitele.  

(3) Vlastník pohledávky je s pohledávkou oprávn�n neomezen� voln� disponovat.  
(4) Práva a závazky p�echázejí na právního nástupce p�íslušné smluvní strany. O takové zm�n� je strana, u níž ke 

zm�n� dochází, povinna písemn� informovat druhou smluvní stranu.  

�ÁST XX. SMLUVNÍ POKUTY 

�lánek 1 : Smluvní pokuty za prodlení s úhradou pen�žitého pln�ní  

V p�ípad� prodlení s úhradou pen�žitého pln�ní je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
0,02% z dlužné �ástky za každý den prodlení.  

�lánek 2 : Smluvní pokuty za nepln�ní termínu dokon�ení díla  

Bude-li zhotovitel v prodlení se spln�ním termínu dokon�ení díla sjednaného ve smlouv� z d	vodu na své stran�, je 
povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny díla v�etn� DPH a dále pak 
0,1% z celkové ceny díla v�etn� DPH za každý den prodlení. 

�lánek 3 : Smluvní pokuty za neodstran�ní vad a nedod�lk� ze zápisu o p�edání a p�evzetí  

Pokud zhotovitel neodstraní nedod�lky �i vady uvedené v zápise o p�edání a p�evzetí díla v dohodnutém termínu, 
zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla v�etn� DPH za každý den prodlení 
s odstran�ním každé vady a každého nedod�lku.  

�lánek 4 : Smluvní pokuty za nevyklizení staveništ�  

Pokud zhotovitel nevyklidí staveništ� ve sjednaném termínu, p�ípadn� není-li sjednán, pak ve lh	t� od 15 dn	 od 
termínu p�edání a p�evzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- K� za každý i 
zapo�atý den prodlení.  

�lánek 5 : Smluvní pokuty za neodstran�ní reklamovaných vad v záru�ní lh�t�  
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(1) Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla v�etn� DPH za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za 
každý den prodlení.  

(2) Ozna�il-li objednatel oprávn�n� v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání �ádnému užívání díla, p�ípadn�
hrozí nebezpe�í škody velkého rozsahu - havárie, sjednávají ob� smluvní strany smluvní pokuty ve dvojnásobné 
výši.  

�lánek 6 : Zp�sob vyú�tování smluvních pokut  

(1) Smluvní pokutu vyú�tuje oprávn�ná strana stran� povinné písemnou formou.  
(2) Ve vyú�tování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy a to ustanovení t�chto všeobecných obchodních 

podmínek, které k vyú�tování smluvní pokuty oprav
uje a zp	sob výpo�tu celkové výše smluvní pokuty.  

�lánek 7 : Lh�ta splatnosti smluvních pokut  

Strana povinná je povinna uhradit vyú�tované smluvní pokuty nejpozd�ji do 21 kalendá�ních dn	 od dne obdržení 
p�íslušného vyú�tování.  

�lánek 8 : Obecná ustanovení  

Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle t�chto VOP není dot�en nárok oprávn�né strany na náhradu škody 
zp	sobené mu porušením povinnosti povinné strany, na niž se smluvní pokuta vztahuje a to ve výši p�esahující 
smluvní pokutu.  

�ÁST XXI. D�V�RNÉ INFORMACE A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

�lánek 1 : D�v�rné informace  

(1) Veškeré informace a dokumenty týkající se p�edm�tu smlouvy o dílo, s nimiž bude zhotovitel p�icházet v 
pr	b�hu provád�ní díla do styku, jsou považovány za d	v�rné a nesm�jí být sd�lovány nikomu krom�
objednatele a – pouze podle dohody s ním – dalším povolaným osobám, nap�. podzhotovitel	m. Tyto informace 
nebudou použity k jiným ú�el	m než k provád�ní díla podle smlouvy o dílo a projektové dokumentace.  

(2) Za d	v�rné informace nebudou považovány informace, které: 
a) jsou ve�ejn� p�ístupné nebo známé v dob� jejich užití nebo zp�ístupn�ní, pokud jejich ve�ejná p�ístupnost �i 

známost nenastala v d	sledku porušení zákonné (tj. uložené právními p�edpisy) �i smluvní povinnosti, 
nebo  

b) jsou poskytnuty smluvní stran� t�etí osobou nijak nezú�astn�nou na zhotovení díla, která má právo s 
takovou informací voln� nakládat a poskytnout ji t�etím osobám.  

�lánek 2 : Duševní vlastnictví  

Pokud zhotovitel p�i zhotovování díla použije bez projednání s objednatelem výsledek �innosti chrán�ný právem 
pr	myslového �i jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávn�ná osoba z tohoto titulu své nároky v	�i 
objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypo�ádání majetkových d	sledk	.  

�ÁST XXII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

�lánek 1 : Základní ustanovení  

Nastanou-li u n�které ze stran skute�nosti bránící �ádnému pln�ní této smlouvy, je povinna to ihned bez zbyte�ného 
odkladu oznámit druhé stran� a vyvolat jednání zástupc	 oprávn�ných k popisu smlouvy.  

�lánek 2 : D�vody odstoupení od smlouvy  

(1) Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v t�chto p�ípadech:  
a) prodlení objednatele s úhradou dlužné �ástky delší než 30 dn	,  
b) nespln�ní termínu p�edání staveništ� objednatelem ani v dodate�né p�im��ené lh	t�,  
c) pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodate�né p�im��ené lh	t�,  
d) pokud zhotovitel ani v dodate�né p�im��ené lh	t� neodstraní vady vzniklé vadným provád�ním nebo 

nep�estane dílo provád�t nevhodným zp	sobem, a�koli byl na toto objednatelem upozorn�n,  
e) prodlení zhotovitele s dokon�ením díla z d	vod	 ležících na jeho stran� delší než 30 kalendá�ních dn	.  

(2) Za d	vod odstoupení od smlouvy jsou považovány také okolnosti plynoucí z d	sledk	 vyšší moci.  

�lánek 3 : Zp�sob odstoupení od smlouvy  

(1) Kterákoliv smluvní strana je oprávn�na odstoupit od smlouvy na základ� ujednání ze smlouvy vyplývajících. 
Svoje odstoupení je povinna písemn� oznámit druhé stran�.  

(2) V oznámení odstoupení od smlouvy musí být uveden d	vod, pro který strana od smlouvy odstupuje a p�esná 
citace toho ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku oprav
uje. Bez t�chto náležitostí je odstoupení 
neplatné.  

(3) Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doru�ení oznámení o tom druhé smluvní stran�.  

�lánek 4 : D�sledky odstoupení od smlouvy  
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(1) Odstoupí-li n�která ze stran od této smlouvy na základ� ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti 
obou stran jsou následující:  
a) objednatel ve lh	t� dohodnuté se zhotovitelem p�evezme zp�t staveništ�,  
b) objednatel umožní p�ístup zhotoviteli na staveništ�, aby mohl provést veškeré pot�ebné náležitosti v 

souvislosti s ukon�ením stavby,  
c) zhotovitel do 7 dn	 od data odstoupení od smlouvy provede soupis všech provedených prací ocen�ný dle 

zp	sobu, kterým byla stanovena cena díla,  
d) zhotovitel ocen�ný soupis provedených prací p�edá objednateli k odsouhlasení,  
e) objednatel se vyjád�í k soupisu prací nejpozd�ji do 7 dn	,  
f) zhotovitel vyzve objednatele k p�evzetí stavby,  
g) objednatel je povinen do 3 dn	 od obdržení vyzvání zahájit p�ebírání stavby a sepsat zápis o p�edání a 

p�evzetí podepsaný oprávn�nými zástupci obou stran,  
h) zhotovitel odveze veškerý sv	j nezabudovaný nevyú�tovaný materiál a za�ízení a vyklidí staveništ�

nejpozd�ji do 15 dn	 po p�edání a p�evzetí stavby,  
i) zhotovitel provede finan�ní vy�íslení všech provedených prací, všech dosud vyú�tovaných prací, pop�ípad�

poskytnutých záloh a zpracuje kone�nou fakturu,  
j) objednatel uhradí kone�nou fakturu ve lh	t� splatnosti podle �ásti VII. Platební podmínky.  

(2) Strana, která d	vodné odstoupení od smlouvy zap�í�inila je povinna uhradit druhé stran� jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši 1% z ceny díla.  

�ÁST XXIII. �EŠENÍ SPOR�

(1) Veškeré spory budou smluvní strany �ešit p�edevším spole�ným jednáním s cílem dosáhnout smírného �ešení.  
(2) V p�ípad�, že strany nevy�eší spor smírnou cestou, požádají o stanovisko rozhodce, který bude spor �ešit. 

Rozhodcem m	že být jakákoliv fyzická �i právnická osoba, na které se smluvním strany shodnou a která s tím 
souhlasí (zejména nezávislý znalec, znalecký ústav nebo spole�nost s odborností v oblasti stavitelství – ceny ve 
stavitelství, statika, poruchy konstrukcí, atd). Pro každý spor je osoba rozhodce sjednávána samostatn�.  

(3) Pokud se smluvní strany nedohodnou na osob� rozhodce, bude spor p�edložen Rozhod�ímu soudu p�i instituci, 
na které se smluvní strany dohodnou.  

(4) Nedohodnou-li se smluvní strany na instituci vykonávající funkci rozhod�ího soudu, budou všechny spory, s 
vylou�ením pravomoci obecných soud	, rozhodovány s kone�nou platností v rozhod�ím �ízení u Rozhod�ího 
soudu p�i Hospodá�ské komo�e �eské republiky.  

(5) V p�ípadech, kdy spor bude rozhodovat rozhodce �i rozhod�í soud, zavazují se strany splnit všechny povinnosti 
uložené jim v rozhod�ím nálezu a ve lh	tách v n�m uvedených.  

�ÁST XXIV. ZÁV�RE�NÁ USTANOVENÍ

V souladu s ustanoveními všeobecných obchodních podmínek je možno specifikovat ustanovení smluvních vztah	
vztahující se k p�ípadnými dotacím. 

�eský Krumlov, duben 2012 




