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 Smlouva o dílo  

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jako 
občanský zákoník)

 

Smluvní strany 

Objednatel  Královéhradecký kraj 

se sídlem:  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO   708 89 546 

DIČ   CZ70889546 

zástupce   PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 

bankovní spojení Komerční banka a.s. 

číslo účtu  27-2031110287/0100 

 

dále jako „objednatel“ a 

Zhotovitel  OPTIMA, spol. s.r.o.  

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou 
C 1132 

se sídlem  Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto 

IČO   15030709 

DIČ   CZ15030709 

zastoupený  Ing. Bohuslavem Shejbalem, jednatelem 

bankovní spojení Komerční banka a.s. 

číslo účtu  43-6659920267/0100 

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku výběrového řízení veřejné 
zakázky nazvané Zajištění ochrany obojživelníků na vybraných úsecích silnic Královéhradeckého 
kraje – zpracování projektové dokumentace a výkonu autorského dozoru II. Veřejná zakázka byla 
zahájena odesláním výzvy k podání nabídek dne 1. 8. 2019 (dále jen „veřejná zakázka“). 

2. Předmět této smlouvy je součástí projektu: Zajištění ochrany obojživelníků na vybraných úsecích 
silnic Královéhradeckého kraje, který bude předmětem žádosti o financování z Operačního 
programu Životní prostředí (dále jen „projekt“). 

3. V případě zrušení výzvy dotačního programu nebo v případě, že objednateli s ohledem na 
financování díla z veřejných prostředků nebudou poskytnuty tyto prostředky v rozsahu sjednané 
ceny, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy o dílo. 

4. Smluvní strany zmocňují k jednání v technických věcech následující osoby: 

a) za objednatele ve smluvních věcech: RNDr. Miroslav Krejzlík 

b) za objednatele v technických věcech: Ing. Miloš Čejka 
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c) za zhotovitele: Ing. Bohuslav Shejbal 

5. Osoby dle odst. 4 mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.  

6. Vedoucím projektantem stanoví zhotovitel Ing. Bohuslava Shejbala, číslo autorizace 0700216. 
Tato osoba musí být oprávněna k výkonu odborných činností ve výstavbě (autorizace) ve smyslu 
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v účinném znění, a to v oboru pozemní 
stavby.  Vedoucím projektantem ve smyslu tohoto ustanovení je osoba odpovědná za řízení 
projektu splňující podmínky dle tohoto odstavce. 

7. Zhotovitel není oprávněn změnit osobu vedoucího projektanta či projektanta dle odst. 6 bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel je oprávněn navrhnout objednateli 
změnu osoby dle odst. 6 pouze v případě, že zhotovitelem navrhovaná osoba dosahuje alespoň 
takových kvalifikačních předpokladů, a to i ve vztahu k hodnotícím kritériím nabídky zhotovitele 
v rámci výběrového řízení, jako dosahovala osoba stávající. Zhotovitel je povinen objednateli 
předložit všechny doklady prokazující splnění kvalifikace navrhované osoby v rozsahu dle 
zadávacích podmínek veřejné zakázky. 

Článek 2 
Podklady pro uzav ření smlouvy a p ředmět smlouvy 

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 19. 8. 2019 v 
rámci zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky. 

2. Předmět plnění je vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy: 

a. Příloha č. 1 

Studie proveditelnosti 

b. Příloha č. 2 

Vybraná vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace – nebudou přílohou 
smlouvy, žádná nebyla poskytnuta 

3. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy na 
základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení, na základě 
jehož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky. 

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací 
dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení zadavatelem. 

5. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele svým jménem na svůj náklad a nebezpečí 
ve sjednaných termínech zhotovit a dokončit dílo včetně zajištění činnosti autorského dozoru 
specifikované v článku 3 této smlouvy a prosté vad a nedodělků je předat objednateli sjednaným 
způsobem a ve sjednaném termínu a dále závazek objednatele řádně zhotovené dílo převzít a 
zaplatit za ně touto smlouvou sjednanou cenu za níže uvedených podmínek (vše dále jako „dílo“) 
to vše v rámci realizace projektu. 

Článek 3 
Předmět pln ění 

1. Předmět plnění (dále také „předmět díla“) je rozdělen na následující části: 

A. Dílčí část p ředmětu pln ění A – úsek silnice Královéhradeckého kraje II/308 Slatina, 
dot čená oblast je v km cca 4,600 – 5,200; 

B. Dílčí část p ředmětu pln ění B – úsek silnice Královéhradeckého kraje II/300 Miletín, 
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dot čená oblast je v km cca 5,400 – 6,000; 

C. Dílčí část p ředmětu pln ění C – úsek silnice Královéhradeckého kraje III/308 1 Divec, 
dot čená oblast je v km cca 3,361 – 4,500; 

Dílčí části p ředmětu pln ění A, B a C jsou dále rozd ěleny na následující části: 

a) Zpracování projektové dokumentace ve všech stupn ích nezbytných pro získání 
stavebního povolení(dále také „PD“), dokumentace pr o provedení stavby (dále 
také „DPS“),  soupisu stavebních prací, dodávek a s lužeb v četně výkazu vým ěr, 
inženýrské činnosti a zpracování hodnocení ve smyslu § 67 zákon a č. 114/1992 
Sb., o ochran ě přírody a krajiny, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů (dále jen „zákon 
o ochran ě přírody a krajiny“) s tím, že navržené řešení je nejlepší možné z 
pohledu zákona o ochran ě přírody a krajiny 

b) Autorský dozor na stavb ě 

2. Předmět díla bude realizován v souladu s požadavky objednatele dle této smlouvy, studií 
proveditelnosti, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, zpracovanou společností ŠINDLAR s.r.o., 
IČO 260 03 326, se sídlem Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové, zakázka č. 20110179, 
přičemž tato je pro zhotovitele závazná, nestanoví-li objednatel jinak. Předmětem díla bude 
technické řešení trvalých bariér na vybraných úsecích silnic Královéhradeckého kraje a úprav 
průchodů pro obojživelníky pod komunikacemi tak, aby odpovídal jejich nárokům. Účelem trvalých 
bariér bude dlouhodobá ochrana putujících obojživelníků v průběhu migrace bez aktivní 
přítomnosti člověka. Migrující jedinci budou záchytnými bariérami naváděny do stávajících 
propustků a mostů nebo do navržených přechodů, kterými mohou bezpečně projít na druhou 
stranu silnice.  

Vybranými úseky silnic Královéhradeckého kraje jsou  úseky: 

• II/308 Slatina, dotčená oblast je v km cca 4,600 – 5,200; 

• II/300 Miletín, dotčená oblast je v km cca 5,400 – 6,000; 

• III/3081 Divec, dotčená oblast je v km cca 3,361 – 4,500. 

3. Předmětem díla A, B a C dle odst. 1 písm. a) zpracování projektové dokumentace ve všech 
stupních nezbytných pro získání stavebního povolení , DPS, soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb v četně výkazu vým ěr, inženýrské činnosti, v četně zajišt ění inženýrské 
činnosti a zpracování hodnocení ve smyslu § 67 zákon a o ochran ě přírody a krajiny, s tím, 
že navržené řešení je nejlepší možné z pohledu zákona o ochran ě přírody a krajiny jsou dále 
uvedené činnosti a podmínky, a to ke každé dílčí části A, B a C samostatně. 

a) Zpracování projektové dokumentace dle článku 3 odst. 1 písm. a) ve všech stupních 
nezbytných pro získání stavebního povolení a DPS případně včetně dalších nezbytných 
stupních a soupisu prací s předběžným oceněním jednotlivých položek (položkovým 
rozpočtem stavby) včetně zajištění veškeré inženýrské činnosti. Zhotovitel je povinen písemně 
ověřit u příslušného správního orgánu jednotlivé stupně projektové dokumentace nezbytné 
pro získání stavebního povolení. V případě, že některé stupně projektové dokumentace není 
nutné pro získání stavebního povolení realizovat na základě údajů získaných u příslušného 
správního orgánu, nebude zhotovitelem předmětný stupeň projektové dokumentace 
realizován a nevzniká mu nárok na zaplacení smluvní ceny dle čl. 6 této smlouva za 
předmětný stupeň projektové dokumentace. Projektová dokumentace dle článku 3 odst. 1 
písm. c) bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; v souladu s přílohami č. 12 a 
13 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
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pozdějších předpisů. Dále bude projektová dokumentace pro provádění stavby zpracována 
dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace bude 
zpracována v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 92 
zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále 
jen „projektová dokumentace“). Zhotovitel dále zpracuje hodnocení stavby ve smyslu § 67 
zákona o ochraně přírody a krajiny s tím, že navržené řešení je nejlepší možné z pohledu 
zákona o ochraně přírody a krajiny. 

b) Projektová dokumentace (všechna vyhotovení) bude obsahovat kompletní dokladovou část 
obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací pověřených 
výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení včetně správců inženýrských sítí 
(tras technické infrastruktury). Součástí dokladové části projektové dokumentace (všech jejích 
vyhotovení) bude zaměření výškové a směrové, hluková studie, inženýrsko-geologický 
průzkum, kontrola stavu stávajících inženýrských sítí, další potřebné statické výpočty a 
nezbytné posudku a průzkumy.  

c) Technické podmínky stavby budou v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, s předpisy a normami České republiky a Evropských společenství v 
oblasti výstavby a stavebnictví. Projektová dokumentace bude zpracovaná v souladu s 
platnými zákony, vyhláškami a normami.  

d) Položkový rozpočet stavby podepsaný autorizovaným projektantem, členěný podle 
jednotného ceníku stavebních prací v aktuální cenové úrovni ke dni odevzdání předmětné 
části díla ve formě oceněného soupisu prací (rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve 
kterém je uveden odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru "rok typ cenové soustavy" 
(např. 2019_OTSKP" nebo "CS ÚRS 2019 O1" nebo „RTS DATA 2019/I“). Dále dokládá jeho 
elektronickou podobu ve formátu XML – jedná se o otevřený elektronický formát, který 
umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými programy a splňuje tak 
veškeré požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a je volně dostupný. 

e) Pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí 
projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. 
Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, 
uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění, přičemž toto ocenění musí být 
v aktuálních tržních cenách ke dni odevzdání předmětné části díla. Pokud je jednotková cena, 
uvedená projektantem, vyšší než jednotková cena, uvedená v cenové soustavě, je nutné 
rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů/kompletů či vysvětlení vyšší jednotkové ceny 
položek je naskenovaný dokument opatřený podpisem autorizovaného projektanta. K 
položkovému rozpočtu bude doloženo prohlášení projektanta o cenové úrovni jednotlivých 
položek rozpočtu.  

f) Výkaz výměr projektové dokumentace pro provádění stavby, bude obsahovat vymezení 
druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných ke 
zhotovení stavby a bude podkladem pro zpracování nabídky na dodávku stavby a pod 
popisem položky bude obsahovat podrobný postup výpočtu množství měrných jednotek. 
Výkaz výměr bude u jednotlivých položek obsahovat vzorce výpočtu, přičemž u neoceněného 
výkazu výměr budou vzorce zneviditelněny pomocí uzamčení, tak aby bylo možné upravit 
pouze jednotkové ceny jednotlivých položek výkazu výměr. Zároveň budou jednotlivé listy 
výkazu výměr vzájemně provázány součtovými vzorci, tak aby celkový souhrnný list odpovídal 
součtu položek všech jednotlivých listů výkazu výměr. Výkaz výměr projektové dokumentace 
pro provádění stavby bude součástí všech vyhotovení projektové dokumentace uvedených 
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v čl. 3 odst. 3 písm. l) této smlouvy. Rozpočet a výkaz výměr bude rozdělen na uznatelné a 
neuznatelné náklady dle pravidel dotačního programu Operačního programu Životní prostředí 
(dále jen „dotačního programu“). Projektová dokumentace bude obsahovat oceněný a 
neoceněný položkový rozpočet nákladů stavby ve formátu XLS nebo XLSX (MS Excel) a 
Kros, a dále ve formátu PDF včetně razítka. Oceněný položkový rozpočet nákladů stavby 
s výkazem výměr musí být souladný s neoceněným položkovým rozpočtem nákladů stavby 
s výkazem výměr. 

g) Každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné 
specifikace, z něhož budou patrné parametry položky a charakter a druh požadovaných prací 
a dodávek, aby umožnily výběr z nabídky na trhu; dále budou položky obsahovat měrnou 
jednotku a požadované množství. 

h) Ve výkazu vým ěr a projektové dokumentaci nesmí být uvedeny odkazy  ve smyslu § 89 
až 90 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání ve řejných zakázek, ve zn ění pozd ějších 
předpis ů, tedy zejména odkazy na obchodní firmy, názvy, spe cifická ozna čení zboží 
nebo služeb (dále jen specifické ozna čení), mající vztah k jednomu dodavateli atd.  
Pokud zhotovitel prokáže, že konkrétní materiál, výrobek či službu nelze upřesnit jinak, než 
použitím specifického označení dle tohoto ustanovení, je povinen na tuto skutečnost 
objednatele vždy písemně upozornit a vždy uvést u příslušného specifického označení hlavní 
a rozhodující technické parametry – rozměry, hmotnost, hluk, výkon, apod. a zároveň uvést 
jasně a viditelně ve všech předmětných částech projektové dokumentace (respektive u 
každého takového označení) upozornění, že pokud jsou v projektové dokumentaci, nebo 
jejích přílohách, odkazy ve smyslu § 89 až 90 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a 
autor dokumentace výslovně prohlašuje, že je pro realizaci vlastního předmětu možné použití i 
jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných řešení a výrobků.  

i) Oceněný výkaz výměr a souhrnný rozpočet stavebních nákladů akce v členění na jednotlivé 
stavební objekty a provozní soubory a celkovou cenou s DPH a bez DPH bude doložen v 
prvním vyhotovení kompletní projektové dokumentace (paré č.1) a v digitální podobě na 
jednom CD. Rozpočet a výkaz výměr bude členěn na hlavní a vedlejší výdaje dle pravidel 
dotačního programu. Budou předány tři samostatné rozpočty a výkazy výměr ve členění 
stavba, vybavení nábytkem a vybavení elektrospotřebiči.  

j) Pro potřeby investora bude ke všem vyhotovením projektových dokumentací vyhotoven 
materiálový standard výrobků, který přesně popisuje požadované specifikace výrobků a dále 
předpokládané roční náklady na údržbu stavby. 

k) Projektová dokumentace pro stavební povolení ve 4 (čtyřech) vyhotoveních kompletní 
projektové dokumentace v tištěné formě a ve 2 (dvou) vyhotoveních v digitální formě na 
CD/DVD;   

l) Projektová dokumentace pro provádění stavby a získání příslušného rozhodnutí stavebního 
úřadu a výkaz výměr budou předány v 6 (šesti) vyhotoveních kompletní projektové 
dokumentace v tištěné formě a ve 3 (třech) vyhotoveních v digitální formě na CD/DVD či 
obdobném datovém nosiči ve formátu *.pdf, *.xls popř. v dalších nutných formátech. Digitální 
forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma 
projektové dokumentace s dodržením názvů a číslováním výkresů. Elektronická verze bude 
dále poskytnuta v digitálním formátu umožňující editaci jednotlivých výkresů, např.: *.dwg 
formát. 

m) Projektová dokumentace bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným 
pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, 
výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou dokumentaci. 
Projektová dokumentace pro provedení stavby DPS bude ve 3 paré označena autorizačním 
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razítkem a podpisem oprávněnou osobou. 

Spolupůsobení v rámci projektu 

n) Spolupůsobení s objednatelem při přípravě a zpracování žádosti o podporu z příslušného 
dotačního titulu. 

Inženýrská činnost 

o) Jednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, jehož výsledkem musí být bezrozporná kladná 
stanoviska k navrženému projektovému řešení. 

p) Jednání s příslušnými orgány a účastníky řízení ve věci vydání územního rozhodnutí a 
zpracování dokumentace pro územní řízení, bude-li v rámci realizace projektu takového 
rozhodnutí třeba. 

q) Jednání s majiteli příslušných pozemků včetně zajištění výkupů pozemků. Tato činnost bude 
realizována až po předání projektové dokumentace prvního stupně (dokumentace pro územní 
rozhodnutí), případně dle požadavků objednatele. Zajištěním výkupu pozemků je myšleno 
zajištění veškerých činností výkupů pozemků až do fáze odsouhlasení znění smluv, týkající se 
výkupu pozemků ze strany všech smluvních stran. 

r) Podání návrhu na vydání stavebního povolení (případně územního souhlasu) a inženýrská 
činnost spojená s vydáním rozhodnutí příslušné úrovně, tj. jednání s úřady a dotčenými 
orgány ohledně výstavby, vyřízení všech stanovisek ke stavebnímu povolení či ohlášení 
stavby a následně i získání pravomocného rozhodnutí.  

s) Zhotovitel je povinen podat žádost o vydání stavebního rozhodnutí příslušné úrovně 
(popřípadě žádost o územní souhlas) a předat v termínu objednateli kompletní složku s 
žádostí o stavební povolení potvrzené stavebním ú řadem v četně všech p říloh této 
žádosti dle části B p řílohy č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobn ější úprav ě 
územního rozhodování, územního opat ření a stavebního řádu  a kladných závazných 
stanovisek dotčených orgánů, dle čl. 5.  

t) K činnostem dle písm. p) až s) bude zhotoviteli na jeho žádost objednatelem udělena plná 
moc v potřebném rozsahu. 

Navazující zadávací řízení 

u) Zhotovitelem zpracovaná projektová dokumentace bude použita jako podklad k zadávacímu 
řízení veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací či souvisejících služeb (TDS, BOZP) 
v rámci projektu. 

v) Součinnost zhotovitele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky spočívající v:  

• součinnosti při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné 
zakázky na realizaci předmětné stavby v rozsahu předmětu díla; 

• vypracování návrhu odpovědí na žádosti o dodatečné informace ve smyslu § 98 a § 99 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v 
rozsahu předmětu díla, přičemž případné změny položkového rozpočtu s výkazem výměr 
budou odpovídat návrhu odpovědí na žádosti o dodatečné informace dle tohoto 
ustanovení; zhotovitel odešle návrh odpovědi objednateli, případně osobě objednatelem 
určené, ve lhůtě 2 pracovních dn ů od výzvy k vypracování návrhu odpov ědí;  výzvu 
dle tohoto ustanovení je oprávněn učinit objednatel, případně osoba objednatelem určená; 
k řádnému učinění výzvy postačí e-mailová forma; 

• kontrola nabídek uchazečů podaných objednateli v zadávacím řízení příslušné veřejné 
zakázky na realizaci předmětné stavby nebo její části v rozsahu předmětu díla; v rámci 
kontroly dle tohoto ustanovení provede zhotovitel posouzení nabídek v podrobnostech 
výkazu výměr; posouzení, zda nabídka uchazeče obsahuje mimořádně nízkou 
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nabídkovou cenu ve smyslu § 113 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů; posouzení splnění technických podmínek 
stanovených zadávacími podmínkami příslušného zadávacího řízení; 

• kontrola dokladů předložených uchazečem před podpisem smlouvy uzavírané na základě 
výsledku zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky v rozsahu předmětu smlouvy. 

Zaměření stávajícího stavu 

w) V rámci zpracování projektové dokumentace zhotovitel provede zaměření stávajícího stavu 
stavebního objektu. 

4. Předmětem díla A, B a C dle odst. 1 písm. b) Autorský dozor na stavb ě jsou dále uvedené 
činnosti a podmínky, a to ke každé dílčí části A, B a C samostatně. 

a) Autorský dozor stavby. 

b) Poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dodavatelské dokumentace. 

c) Účast na odevzdání staveniště zhotovitelem. 

d) Účast na kontrolních dnech stavby na vyžádání objednatele. 

e) Dohled nad dodržením projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené 
stavebním povolením a s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby. 

f) Posuzování návrhů zhotovitele na změny a odchylky od objednatelem schválené DPS a DSP, 
spolupráce na přípravě podkladů ke kolaudačnímu řízení. 

g) Odsouhlasení vzorků předložených zhotovitelem. 

h) Vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti realizované dokumentaci. 

i) Sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby. 

j) Spolupráce s koordinátorem BOZP. 

k) Účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení. 

l) Účast na kontrolní prohlídce stavby (dále také „KPS“) a závěrečné prohlídce stavby (dále také 
„ZKPS“), součinnost při vydání kolaudačního souhlasu včetně účasti na jednání při vydání 
kolaudačního souhlasu. 

m) Spolupráce při zajišťování požadavků poskytovatele dotace v průběhu výstavby a pro potřeby 
závěrečného vyhodnocení akce. 

n) Zpracování detailů a změn projektové dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním 
plnění a projektovou dokumentací, na základě požadavků objednatele i dodavatele 
dopracování detailů konstrukcí neobsažených v projektové dokumentaci. Změny projektové 
dokumentace na základě skutečností zjištěných při realizaci předmětu projektové 
dokumentace a na základě požadavků objednatele. 

Clánek 4 

Další podmínky realizace díla 

1. Zhotovitel provede průběžnou konzultaci přípravy projektové dokumentace s objednatelem 
v rámci kontrolních dní, a to v konzultacích konaných jednou za čtrnáct dní, případně dle dohody 
s objednatelem či na výzvu objednatele. Konzultace proběhnou v sídle objednatele. Objednatel 
zajistí patřičné prostory. Zhotovitel není povinen provést konzultaci dle tohoto ustanovení 
v případě, že objednatel písemně označí její konání za nadbytečné. 

2. K převzetí částí díla dle článku 3 odst. 1 písm. a) vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 pracovní 
dny předem. Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu předané části díla dle článku 3 odst. 1 
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písm. a) maximální lhůtou 25 pracovních dnů. Objednatel není povinen po provedené kontrole 
předávanou část díla převzít, pokud projektová dokumentace nebo její část vykazuje vady a 
nedodělky. O převzetí díla bude sepsán protokol, který podepíší zástupci obou smluvních stran. V 
závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých 
důvodů. Toto ustanovení dopadá pouze na části díla, které to svým charakterem umožňují. 

3. Obecným místem plnění je Královéhradecký kraj. Místem plnění, bude-li to vzhledem k charakteru 
činnosti zhotovitele možné, je sídlo Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 
Hradec Králové. 

4. Veškeré podklady a veškerá zpracovaná dokumentace bude zpracována v českém jazyce. 

5. Objednatel má právo písemně oznámit zhotoviteli pozastavení prací na projektové dokumentaci. 
Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po doručení oznámení o pozastavení prací práce 
na projektové dokumentaci pozastavit. Náklady na pozastavení prací nesou smluvní strany 
samostatně. V případě, že pozastavení prací na projektové dokumentaci bude trvat déle než 1 
rok, má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy.   

6. Prodlení zhotovitele s dokončením projektové dokumentace delší jak 30 kalendářních dnů se 
považuje za podstatné porušení smlouvy, avšak pouze v případě, že prodlení vzniklo 
prokazatelně z důvodů na straně zhotovitele. 

Článek 5 
Termíny pln ění 

1. Zhotovitel zahájí pln ění dílčích částí díla (ke každé části díla A, B a C zvláš ť), respektive 
jednotlivých stup ňů projektové dokumentace v četně příslušné inženýrské činnosti, je-li 
relevantní dle čl. 3 odst. 1 této smlouvy bezodkladn ě po doru čení jednotlivých písemných 
výzev k provedení p ředmětných částí díla (jednotlivých stup ňů projektové dokumentace 
včetně příslušné inženýrské činnosti, je-li relevantní) od objednatele.   
Pokud první výzva na zahájení částí díla A, B, C dle čl. 3 odst. 1 písm. a) smlouvy o dílo dle 
tohoto ustanovení nebude učiněna do 24 m ěsíců od uzav ření této smlouvy, marným uplynutím 
této lhůty platnost této smlouvy ve vztahu k jednotlivým částem díla A, B či C zaniká. Pro takový 
případ obě smluvní strany prohlašují, že nebudou mít vůči sobě žádných závazků z této smlouvy 
relevantních pro předmětnou část díla A, B, C.  

2. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech: 

Zhotovitel provede díl čí část díla A (úsek II/308 Slatina, dot čená oblast je v km cca 4,600 – 
5,200) v následujících termínech: 

a) dílo dle článku 3 odst. 1 písm. a) 

- předání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) spolu s žádostí o územní 
souhlas potvrzené příslušným úřadem včetně všech příloh  

nejpozd ěji do 12 týdn ů od výzvy objednatele k pln ění dle odst. 1 

- předání hodnocení ve smyslu § 67 zákona o ochraně přírody a krajiny 

nejpozd ěji do 12 týdn ů od výzvy objednatele k pln ění dle odst. 1 

 

- předání potvrzené projektové dokumentace příslušným úřadem ve stupni DUR 
(dokumentace pro územní rozhodnutí) spolu s pravomocným územním rozhodnutím  
včetně všech vyjádření příslušných správních orgánů a zajištění inženýrské činnosti 

nejpozd ěji do 1 týdne od nabytí právní moci územního rozhod nutí 

- předání projektové dokumentace pro stavební povolení spolu s žádostí o stavební 
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povolení potvrzené stavebním úřadem včetně všech příloh této žádosti dle části B přílohy 
č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 
opatření a stavebního řádu a kladných závazných stanovisek dotčených orgánů včetně 
zajištění inženýrské činnosti dle čl. 3 odst. 3 písm. o) až s) 

nejpozd ěji do 20 týdn ů od výzvy objednatele k pln ění dle odst. 1 

- předání potvrzené projektové dokumentace stavebním úřadem ve stupni DSP 
(dokumentace pro stavební povolení) spolu s pravomocným stavebním povolením  
včetně všech vyjádření příslušných správních orgánů a zajištění inženýrské činnosti 

nejpozd ěji do 1 týdne od nabytí právní moci stavebního povo lení 

- předání projektové dokumentace ve stupni DPS (dokumentace pro provedení stavby), 
včetně zapracovaných připomínek stavebního úřadu do projektové dokumentace a včetně 
úpravy rozpočtů včetně oceněného položkového rozpočtu nákladů stavby v souladu s 
vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, v účinném znění, 

nejpozd ěji do 6 týdn ů od podání žádosti o stavební povolení na stavební 
úřad 

b) dílo dle článku 3 odst. 5 písm. v) 

vždy na základ ě termínu stanoveného v konkrétním p řípadě objednatelem, 
nejmén ě však 2 pracovní dny pro každý jednotlivý úkon 

c) dílo dle článku 3 odst. 1 písm. b) 

ode dne p ředání a p řevzetí staveništ ě předmětné stavby zhotovitelem stavby do 
dne p ředcházejícího dni, od kterého je možné užívat dokon čenou stavbu ve 
smyslu § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), v platném zn ění; dílo dle tohoto ustanovení bude 
vykonáváno v pravidelných termínech stanovených obj ednatelem a mimo řádně 
i mimo tyto termíny, na pokyn objednatele 

Zhotovitel provede díl čí část díla B (úsek II/300 Miletín, dot čená oblast je v km cca 5,400 – 
6,000) v následujících termínech: 

d) dílo dle článku 3 odst. 1 písm. a) 

- předání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) spolu s žádostí o územní 
souhlas potvrzené příslušným úřadem včetně všech příloh  

nejpozd ěji do 12 týdn ů od výzvy objednatele k pln ění dle odst. 1 

- předání hodnocení ve smyslu § 67 zákona o ochraně přírody a krajiny  

nejpozd ěji do 12 týdn ů od výzvy objednatele k pln ění dle odst. 1 

- předání potvrzené projektové dokumentace příslušným úřadem ve stupni DUR 
(dokumentace pro územní rozhodnutí) spolu s pravomocným územním rozhodnutím  
včetně všech vyjádření příslušných správních orgánů a zajištění inženýrské činnosti 

nejpozd ěji do 1 týdne od nabytí právní moci územního rozhod nutí 

- předání projektové dokumentace pro stavební povolení spolu s žádostí o stavební 
povolení potvrzené stavebním úřadem včetně všech příloh této žádosti dle části B přílohy 
č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 
opatření a stavebního řádu a kladných závazných stanovisek dotčených orgánů včetně 
zajištění inženýrské činnosti dle čl. 3 odst. 3 písm. o) až s) 
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nejpozd ěji do 20 týdn ů od výzvy objednatele k pln ění dle odst. 1 

- předání potvrzené projektové dokumentace stavebním úřadem ve stupni DSP 
(dokumentace pro stavební povolení) spolu s pravomocným stavebním povolením  
včetně všech vyjádření příslušných správních orgánů a zajištění inženýrské činnosti 

nejpozd ěji do 1 týdne od nabytí právní moci stavebního povo lení 

- předání projektové dokumentace ve stupni DPS (dokumentace pro provedení stavby), 
včetně zapracovaných připomínek stavebního úřadu do projektové dokumentace a včetně 
úpravy rozpočtů včetně oceněného položkového rozpočtu nákladů stavby v souladu s 
vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, v účinném znění, 

nejpozd ěji do 6 týdn ů od podání žádosti o stavební povolení na stavební 
úřad 

e) dílo dle článku 3 odst. 5 písm. v) 

vždy na základ ě termínu stanoveného v konkrétním p řípadě objednatelem, 
nejmén ě však 2 pracovní dny pro každý jednotlivý úkon 

f) dílo dle článku 3 odst. 1 písm. b) 

ode dne p ředání a p řevzetí staveništ ě předmětné stavby zhotovitelem stavby do 
dne p ředcházejícího dni, od kterého je možné užívat dokon čenou stavbu ve 
smyslu § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), v platném zn ění; dílo dle tohoto ustanovení bude 
vykonáváno v pravidelných termínech stanovených obj ednatelem a mimo řádně 
i mimo tyto termíny, na pokyn objednatele 

Zhotovitel provede díl čí část díla C (úsek III/3081 Divec, dot čená oblast je v km cca 3,361 – 
4,500) v následujících termínech: 

g) dílo dle článku 3 odst. 1 písm. a) 

- předání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) spolu s žádostí o územní 
souhlas potvrzené příslušným úřadem včetně všech příloh  

nejpozd ěji do 12 týdn ů od výzvy objednatele k pln ění dle odst. 1 

- předání hodnocení ve smyslu § 67 zákona o ochraně přírody a krajiny  

nejpozd ěji do 12 týdn ů od výzvy objednatele k pln ění dle odst. 1 

- předání potvrzené projektové dokumentace příslušným úřadem ve stupni DUR 
(dokumentace pro územní rozhodnutí) spolu s pravomocným územním rozhodnutím  
včetně všech vyjádření příslušných správních orgánů a zajištění inženýrské činnosti 

nejpozd ěji do 1 týdne od nabytí právní moci územního rozhod nutí 

- předání projektové dokumentace pro stavební povolení spolu s žádostí o stavební 
povolení potvrzené stavebním úřadem včetně všech příloh této žádosti dle části B přílohy 
č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 
opatření a stavebního řádu a kladných závazných stanovisek dotčených orgánů včetně 
zajištění inženýrské činnosti dle čl. 3 odst. 3 písm. o) až s) 

nejpozd ěji do 20 týdn ů od výzvy objednatele k pln ění dle odst. 1 

- předání potvrzené projektové dokumentace stavebním úřadem ve stupni DSP 
(dokumentace pro stavební povolení) spolu s pravomocným stavebním povolením  
včetně všech vyjádření příslušných správních orgánů a zajištění inženýrské činnosti 
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nejpozd ěji do 1 týdne od nabytí právní moci stavebního povo lení 

- předání projektové dokumentace ve stupni DPS (dokumentace pro provedení stavby), 
včetně zapracovaných připomínek stavebního úřadu do projektové dokumentace a včetně 
úpravy rozpočtů včetně oceněného položkového rozpočtu nákladů stavby v souladu s 
vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, v účinném znění, 

nejpozd ěji do 6 týdn ů od podání žádosti o stavební povolení na stavební 
úřad 

h) dílo dle článku 3 odst. 5 písm. v) 

vždy na základ ě termínu stanoveného v konkrétním p řípadě objednatelem, 
nejmén ě však 2 pracovní dny pro každý jednotlivý úkon 

i) dílo dle článku 3 odst. 1 písm. b) 

ode dne p ředání a p řevzetí staveništ ě předmětné stavby zhotovitelem stavby do 
dne p ředcházejícího dni, od kterého je možné užívat dokon čenou stavbu ve 
smyslu § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), v platném zn ění; dílo dle tohoto ustanovení bude 
vykonáváno v pravidelných termínech stanovených obj ednatelem a mimo řádně 
i mimo tyto termíny, na pokyn objednatele 

3. Realizaci díla části plnění A, B a C samostatně dle článku 3 odst. 1 písm. b), tedy činnost 
autorského dozoru, zahájí zhotovitel pouze na základě písemné výzvy objednatele k předmětné 
části díla A, B či C. Za písemnou formu se považuje i e-mail. Zhotovitel bere na vědomí, že 
realizace předmětné části díla – autorského dozoru jednotlivých částí díla závisí na výsledku 
navazujících zadávacích řízení veřejných zakázek. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k plnění ve 
smyslu tohoto odstavce do čtyř (4) let od uzav ření této smlouvy , zanikají smluvním stranám 
všechna práva a povinnosti ve vztahu k předmětné části předmětu plnění.  

Článek 6 
Cena díla 

1. Cena za realizaci předmětu díla dle této smlouvy je sjednána pro celý rozsah plnění jako cena 
pevná a nejvýše přípustná. Cena díla obsahuje úhradu za realizaci veškerých činností uvedených 
v čl. 3 smlouvy. 

2. Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu dílčích částí 
následující: 

Dílčí část A – úsek II/308 Slatina, dot čená oblast je v km cca 4,600 – 5,200: 

Dílčí části pln ění dílčí části A 
Cena v Kč 
bez DPH 

DPH samostatně 
v Kč 

Cena v Kč 
včetně DPH 

Cena A - Cena za realizaci činností dle 
článku 3 odst. 1 písm. a) – DÚR 

40.000,- 8.400,- 48.400,- 

Cena B - Cena za realizaci činností dle 
článku 3 odst. 1 písm. a) – inženýrská 
činnost k územnímu řízení 

10.000,- 2.100,- 12.100,- 

Cena C - Cena za realizaci činností dle 
článku 3 odst. 1 písm. a) – DSP 

32.000,- 6.720,- 38.720,- 

Cena D - Cena za realizaci činností dle 
článku 3 odst. 1 písm. a) – inženýrská 

8.000,- 1.680,- 9.680,- 
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činnost ke stavebnímu povolení 
Cena E - Cena za realizaci činností dle 
článku 3 odst. 1 písm. a) – DPS a ostatní 
činnosti 

28.000,- 5.880,- 33.880,- 

Cena F- Cena za realizaci činností dle 
článku 3 odst. 1 písm. b) – autorský dozor 
dozor  

10.000,- 2.100,- 12.100,- 

Cena G - Cena za realizaci hodnocení ve 
smyslu § 67 zákona o ochraně přírody a 
krajiny 

10.000,- 2.100,- 12.100,- 

Součet díl čích cen A + B + C + D + E + 
F + G 

138.000,- 28.980,- 166.980,- 

 

Dílčí část B – úsek II/300 Miletín, dot čená oblast je v km cca 5,400 – 6,000: 

Dílčí části pln ění dílčí části B 
Cena v Kč 
bez DPH 

DPH samostatně 
v Kč 

Cena v Kč 
včetně DPH 

Cena A - Cena za realizaci činností dle 
článku 3 odst. 1 písm. a) – DÚR 

40.000,- 8.400,- 48.400,- 

Cena B - Cena za realizaci činností dle 
článku 3 odst. 1 písm. a) – inženýrská 
činnost k územnímu řízení 

10.000,- 2.100,- 12.100,- 

Cena C - Cena za realizaci činností dle 
článku 3 odst. 1 písm. a) – DSP 

32.000,- 6.720,- 38.720,- 

Cena D - Cena za realizaci činností dle 
článku 3 odst. 1 písm. a) – inženýrská 
činnost ke stavebnímu povolení 

8.000,- 1.680,- 9.680,- 

Cena E - Cena za realizaci činností dle 
článku 3 odst. 1 písm. a) – DPS a ostatní 
činnosti 

28.000,- 5.880,- 33.880,- 

Cena F- Cena za realizaci činností dle 
článku 3 odst. 1 písm. b) – autorský dozor 
dozor  

10.000,- 2.100,- 12.100,- 

Cena G - Cena za realizaci hodnocení ve 
smyslu § 67 zákona o ochraně přírody a 
krajiny 

10.000,- 2.100,- 12.100,- 

Součet díl čích cen A + B + C + D + E + 
F + G 

138.000,- 28.980,- 166.980,- 

 

Dílčí část C – úsek III/3081 Divec, dot čená oblast je v km cca 3,361 – 4,500: 

Dílčí části pln ění dílčí části C 
Cena v Kč 
bez DPH 

DPH samostatně 
v Kč 

Cena v Kč 
včetně DPH 

Cena A - Cena za realizaci činností dle 
článku 3 odst. 1 písm. a) – DÚR 

45.000,- 9.450,- 54.450,- 

Cena B - Cena za realizaci činností dle 
článku 3 odst. 1 písm. a) – inženýrská 
činnost k územnímu řízení 

10.000,- 2.100,- 12.100,- 

Cena C - Cena za realizaci činností dle 
článku 3 odst. 1 písm. a) – DSP 

45.000,- 9.450,- 54.450,- 

Cena D - Cena za realizaci činností dle 10.000,- 2.100,- 12.100,- 
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článku 3 odst. 1 písm. a) – inženýrská 
činnost ke stavebnímu povolení 
Cena E - Cena za realizaci činností dle 
článku 3 odst. 1 písm. a) – DPS a ostatní 
činnosti 

38.000,- 7.980,- 45.980,- 

Cena F- Cena za realizaci činností dle 
článku 3 odst. 1 písm. b) – autorský dozor 
dozor  

12.000,- 2.520,- 14.520,- 

Cena G - Cena za realizaci hodnocení ve 
smyslu § 67 zákona o ochraně přírody a 
krajiny 

12.000,- 2.520,- 14.520,- 

Součet díl čích cen A + B + C + D + E + 
F + G 

172.000,- 36.120,- 208.120,- 

Celková cena pln ění (Dílčí části A+B+C) 

Celková cena pln ění 
Cena v Kč 
bez DPH 

DPH samostatně 
v Kč 

Cena v Kč 
včetně DPH 

Celková cena plnění za dílčí části A+B+C 448.000,- 94.080,- 542.080,- 

3. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením (přípravou 
a provedením) díla dle této smlouvy včetně všech správních poplatků dotčených správních orgánů 
(např. poplatek za správní řízení o vydání stavebního povolení případně územního rozhodnutí 
apod.). Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato 
smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a 
ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla. 

4. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH 
nebo ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně 
objednatele. Úprava se mimo případů změn DPH provede písemným dodatkem k této smlouvě. 
V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem.  

5. Cena za realizaci předmětné části předmětu plnění dle čl. 3 odst. 1 písm. d) – autorský dozor je 
pevná a nebude předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Samotný 
rozsah realizace části předmětu plnění dle čl. 3 odst. 1 písm. d) – autorského dozoru závisí na 
průběhu realizace výsledků (stavebních prací) navazujících zadávacích řízení veřejných zakázek 
a zhotovitel na sebe výslovně přebírá nebezpečení změny okolností dle § 1765 odst. 2 
občanského zákoníku. 

Článek 7 

Platební podmínky 

1. Cenu díla uhradí objednatel na základě faktur zhotovitele vystavených po řádném dokončení 
jednotlivých částí předmětu díla jednotlivých částí díla A, B či C za podmínek stanovených v odst. 
2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze dílčí části díla dílčích částí díla A, B či C dle odst. 2 
objednatelem řádně přijaté dle předávacího protokolu, v němž objednatel výslovně uvede, že 
akceptuje předanou podobu plnění akceptačním protokolem. Ustanovení předchozí věty se 
nevztahuje na činnosti, které nelze vzhledem k jejich charakteru protokolárně předat. 

2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla k jednotlivým dílčím částem jednotlivých částí díla A, B 
či C dle tabulek uvedených v článku 6 odst. 2 následujícím způsobem: 

a. cenu A ve výši 80 % po předání DUR spolu s žádostí o územní rozhodnutí potvrzené 
příslušným úřadem; 
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b. cenu A ve výši 20 % po nabytí právní moci územního rozhodnutí; 

c. cenu B ve výši 80 % po předání DUR spolu s žádostí o územní rozhodnutí potvrzené 
příslušným úřadem; 

d. cenu B ve výši 20 % po nabytí právní moci územního rozhodnutí; 

e. cenu C ve výši 80 % po předání projektové dokumentace pro získání stavebního povolení 
spolu s žádostí o stavební povolení potvrzené stavebním úřadem; 

f. cenu C ve výši 20 % po nabytí právní moci stavebního povolení; 

g. cenu D ve výši 80 % po předání projektové dokumentace pro získání stavebního povolení 
spolu s žádostí o stavební povolení potvrzené stavebním úřadem; 

h. cenu D ve výši 20 % po nabytí právní moci stavebního povolení; 

i. cenu E ve výši 80 % po předání projektové dokumentace ve stupni DPS (dokumentace 
pro provedení stavby) včetně zapracovaných připomínek stavebního úřadu; 

j. cenu Eve výši 20 % po předání projektové dokumentace ve stupni DPS po vypořádání 
připomínek objednatele; 

k. cenu F až do výše 90 % na základě dílčích faktur za každý měsíc výkonu činnosti 
autorského dozoru, a to na částku odpovídající odvedeným pracím za fakturovaný měsíc, 
a zaslány objednateli vždy nejpozději do 14. dne následujícího měsíce, příčemž jako den 
uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude uveden poslední den kalendářního měsíce, 
v němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu, a které budou odsouhlasny objednatelem;  

l. cenu F ve výši 10 % dnem, od kterého je možné užívat dokončenou stavbu ve smyslu § 
119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováním a stavebnímu řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

m. Cenu G ve výši 100% po předání hodnocení dle § 67 zákona o ochraně přírody a krajiny 

Při předání částí díla jednotlivých částí díla bude sepsán protokol o předání a převzetí a 
akceptační protokol, které budou podepsány zástupci obou smluvních stran, umožňuje-li to 
charakter plnění zhotovitele. 

3. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a jejich splatnost 
bude stanovena na 30 dnů od doručení objednateli. Zhotovitel je povinen ve lhůtě pro vystavení 
daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento 
daňový doklad dostal do dispozice objednatele. Faktury dále musí obsahovat název projektu dle 
této smlovuy a číslo projektu (sdělí objednatel po jeho přidělení). V případě, že faktury nebudou 
obsahovat náležitosti daňového dokladu nebo další stanovené náležitosti, objednatel je oprávněn 
vrátit je zhotoviteli na doplnění. V takovém případě lhůta splatnosti začne běžet nejdříve až po 
doručení řádně opravené faktury objednateli. Faktury budou obsahovat v příloze oboustranně 
podepsané dílčí předávací protokoly. 

Článek 8 
Spln ění a převzetí díla 

1. Závazek řádně provést dílo dle této smlouvy je splněn předáním a převzetím díla a vykonáním 
činností dle této smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 
podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/nebo objednatelem 
požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla, či rozpočtu, s 
podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či 
obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel 
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bude, i přes upozornění zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které 
byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, 
pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. 

3. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.  

4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části jeho protokolárním převzetím. 

Článek 9 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost při plnění předmětu díla. 

2. Objednatel poskytne veškeré údaje týkající se požadavků na dílo, především sledovaného 
záměru, údajů o tom, co objednatel od návrhu očekává, jaké požadavky má zhotovitel sledovat, 
případně jaké jsou zhotovitelovy možnosti tento záměr rozšířit nebo jakými dalšími omezeními je 
vázán.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s právními předpisy, technickými normami 
a požadavky příslušného stavebního úřadu tak, aby dílo včas a řádně předal objednateli. 

4. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a 
tuto součinnost v případě, že k tomu bude objednatelem vyzván, poskytne. 

5. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění a 
projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2029. Dodavatel je povinen minimálně 
do konce roku 2029 poskytovat informace a dokumentaci související s realizací projektu 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, MŽP ČR, MF ČR, Evropské 
komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššíko kontrolního úřadu, orgánům finanční správy 
apod.) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se 
k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

Článek 10 
Záruka 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude vyhotoven podle podmínek smlouvy a v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento předmět díla s požadavky 
veřejnoprávních orgánů, že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

2. Zhotovitel nezodpovídá za vady v předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů 
poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich 
nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich použití trval. 

3. Záruční doba je 60 měsíců a začíná plynout dnem předání jednotlivých části díla jednotlivých 
částí díla objednateli. 

4. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté 
kdy je zjistí. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně (e-mailem nebo doporučeným 
psaním). V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. zhotovitel 
je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace. 

5. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. 
Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se 
zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě, na které se 
protokolárně dohodne objednatel se zhotovitelem s přihlédnutím ke všem objektivním okolnostem. 
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6. V případě, že na základě vady projektové dokumentace dojde k realizaci dodatečných stavebních 
prací, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli tu část nákladů realizace stavby, které nebude 
možné s ohledem na vadu projektové dokumentace uplatnit jako uznatelné v rámci dotačního 
programu, ledaže prokáže, že tyto náklady nezpůsobila chyba v jím prováděném díle. Jedná se 
především o náklady spojené s pořádáním nového zadávacího/výběrového řízení, případné 
náklady spojené s prodloužením harmonogramu díla, případné marně vynaložené náklady (např. 
v důsledku potřeby část díla/stavby odstranit, tj. cena práce, která musela být odstraněna, plus 
cena za vlastní bourací práce) a vícenáklady, náklady, které nesplňují podmínky způsobilosti v 
důsledku porušení povinnosti zhotovitele zhotovit pojektovou dokumentaci bez vad apod. 

 

Článek 11  
Sankční ustanovení a odpov ědnost za škodu 

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla či jeho částí ve všech stupních členění dle termínu 
uvedených v článku 5 vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % 
z příslušné ceny díla v Kč bez DPH či jeho části dle článku 6 za každý i započatý den prodlení 
zhotovitele. 

2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutém termínu dle čl. 10 této smlouvy, je 
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny celkem v Kč bez 
DPH ve smyslu čl. 6 odst. 2 smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

3. Pro případ prodlení úhrady zhotovitelem řádné vystavené faktury ve lhůtě splatnosti vzniká 
zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení objednatele. 

4. V případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části dokumentace či výkazu 
výměr, které vyvolají práce nad rámec původního předmětu realizované předmětné stavby 
(vícepráce)  o 2 % oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě zadávacího řízení 
na zhotovitele předmětné stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 5 
% z celkové ceny díla dle čl. 6 včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. Za každé 
další % navýšení ceny díla nad 2 % oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě 
zadávacího řízení na zhotovitele předmětné stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na 
smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla dle čl. 6 včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto 
pokutu zaplatit. Celková smluvní pokuta udělená dle tohoto odstavce nepřekročí 45 %  z celkové 
ceny díla dle čl. 6 včetně DPH. 

5. V případě porušení některé z povinností uvedených v čl. 12 (mimo povinnost setrvat v pojištění po 
celou dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody) uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 % z celkové ceny bez DPH za každý případ 
porušení této povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v 
případě trvání prodlení 0,3% z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se 
splněním povinnosti. 

6. V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost uvedenou v čl. 12, tedy povinnost setrvat v pojištění 
po celou dobu (např. tím, že neprodlouží trvání pojištění na další pojistné období nebo vypoví 
pojistnou smlouvu a neuzavře navazující nebo neuzavře pojištění odpovědnosti pro případ 
ukončení činnosti autorizované osoby), stanovuje se jednorázová smluvní pokuta ve výši 5% z 
celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti.  

7. V případě porušení povinnosti stanovené v čl. 3 odst. 3 písm. h), bez ohledu na to, kdy toto 
porušení objednatel zjistí, vzniká objednateli právo na jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
20.000 Kč za každý případ použití specifického označení. Vznik práva na smluvní pokutu nemá 
vliv na povinnost úhrady škody, která objednateli tímto porušením povinnosti zhotovitele vznikne. 

8. V případě, že zhotovitel nepředá včas soupis prací s výkazem výměr v kterékoliv fázi plnění 
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realizace díla, uvede v soupisu prací s výkazem výměr neplatný nebo chybný vzorec pro výpočet 
nabídkové ceny, opomene nezbytnou položku stavebních prací nebo u některé položky uvede 
nesprávnou výměru, vzniká objednateli právo na jednorázovou smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč 
za každý případ porušení smlouvy. 

9. V případě, že se zhotovitel bez řádné a včasné omluvy nedostaví na kontrolní den stavby, je 
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý 
případ neomluvené absence zhotovitele na kontrolním dni stavby. Za řádnou se omluva považuje, 
pokud důvod neúčasti není zaviněn zhotovitelem a pokud je učiněna písemně (např. e-mailem) a 
doručena objednateli alespoň dva pracovní dny před konáním kontrolního dne.Ustanovením o 
smluvních pokutách dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu 
škody v plné výši. 

 
Článek 12 
Pojišt ění  

1. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ vzniku pojistné události související s 
prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: 

a. pojištění odpovědnosti za škody způsobenou poskytováním odborných služeb (tzv. 
pojištění profesní odpovědnosti), a to na limit pojistného plnění minimálně  
1.000.000, Kč (slovy jeden milion korun českých) za jednu pojistnou událost. Pojištění 
se současně musí vztahovat na případy vyplývající z chyby nebo opomenutí v 
projektové dokumentaci, která z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům 
smlouvy, a to na limit pojistného plnění minimálně 1.000.000 Kč (slovy jeden milion 
korun českých). 

2. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu za podmínek blíže specifikovaných v tomto 
článku smlouvy i pro případ, že zhotovitel přestane vykonávat činnost projektanta nebo architekta 
nebo pozbude autorizaci, (tzv. „udržovací pojištění“). Sjednání podmínek, za kterých pojistitel 
uzavře se zhotovitelem „udržovací pojištění“ může být též součástí pojistné smlouvy  pojištění 
profesní odpovědnosti, není to však podmínkou. Zhotovitel „udržovací pojištění“ objednateli 
kdykoliv na vyžádání v jím stanovené lhůtě doloží předložením pojistné smlouvy, příp. pojistného 
certifikátu. 

3. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv, příp. 
pojistného certifikátu dle tohoto článku této smlouvy nejpozději před podpisem smlouvy. Zhotovitel 
se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí po 
celou dobu trvání této smlouvy a minimálně po dobu stanovenou v odst. 4 tohoto článku. 
Zhotovitel se zavazuje předložit doklad o trvání požadovaného pojištění při každé dílčí fakturaci 
dle čl. 7 odst. 2 této smlouvy. Zhotovitel dále předloží doklad o trvání požadovaného pojištění 
objednateli kdykoliv za trvání této smlouvy do 7 kalendářních dnů od výzvy objednatele.  

4. Zhotovitel se zavazuje pokračovat v pojištění nebo sjednat tzv. udržovací pojištění dle výše 
uvedeného rozsahu také minimálně 3 roky po ukončení realizace plnění této smlouvy. 

Článek 13 
Odpov ědnost za vady 

1. Smluvní strany se dohodly, že vady v projektové dokumentaci je objednatel povinen uplatnit 
nejpozději do 60 měsíců od předání jednotlivých části díla objednateli. Smluvní strany se výslovně 
dohodly na vyloučení užití § 2103 občanského zákoníku. 

Článek 14 
Užití díla 
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1. Zhotovitel uděluje objednateli licenci k užití díla, rozmnožení díla, rozpracování díla do 
následujících projektových fází nebo ke změně díla v celém jeho rozsahu, vždy však při zachování 
architektonického rázu díla; to neplatí, jde-li o změnu vyvolanou veřejnoprávními požadavky. Za 
účel této smlouvy ve smyslu § 2376 občanského zákoníku se považuje zejména stavební 
vyjádření díla, jeho částí, rozpracování díla do dalších projektových fází, užití díla jako podkladu 
pro díla navazující či spojená.  

2. Zhotovitel touto smlouvou uděluje objednateli výhradní, místně a časově neomezenou licenci v 
rozsahu dle odst. 1. 

3. Licence na objednatele přechází okamžikem uzavření této smlouvy. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že licenční odměna za licenci dle této smlouvy byla 
objednatelem zhotoviteli uhrazena uhrazením ceny díla dle smlouvy o dílo jakožto její součást. 

5. Zhotovitel je oprávněn realizovat dohled nad plněním povinností objednatele či jiné osoby ve 
smyslu § 11 odst. 3 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s 
právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění. Zhotovitel 
může realizovat dohled dle věty předchozí formou žádosti o poskytnutí informací o stavu realizace 
změn či jiného zásadu do díla, a to vždy v rozsahu přiměřeném rozpracování díla do následující 
projektové fáze. Objednatel poskytne zhotoviteli požadované informace vždy do tří (3) pracovních 
dnů od doručení žádosti. 

6. Objednatel neužije dílo způsobem, který by snížil jeho hodnotu. 

7. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zcela nebo zčásti. 
Poskytnutím oprávnění dle věty předchozí nevzniká zhotoviteli právo na další odměnu. 

8. Objednatel není povinen licenci užít, a to v jakémkoliv rozsahu. 

 

Článek 15 
Závěrečná ustanovení 

1. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění. 

2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat po dohodě smluvních stran pouze písemnými, 
očíslovanými dodatky smlouvy, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy, jejích změn a dodatků v souladu s povinností 
stanovenou objednateli zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném 
znění, v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně 
dle dalších právních předpisu upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k 
plnění díla dle této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a 
veškerá dokumentace týkající se plnění smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního 
tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně označil a nejsou 
obsaženy v této smlouvě. 

4. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři 
vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. 

5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

6. Tato smlouva nabývá účinnosti splněním podmínek: 
a.  uveřejněním smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v účinném znění; 
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b. zasláním výzvy k provedení díla dle článku 5 odst. 1 smlouvy. 

7. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě výše uvedeného a kromě případů 
uvedených v ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku též v případě: 

a) kdy bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo 
hrozící úpadek zhotovitele; zhotovitel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně 
objednateli. 

b) bude-li plnění zhotovitele opakovaně vykazovat vady, na něž objednatel zhotovitele 
opakovaně (nejméně 2x) upozorní, pokud zhotovitel nesjedná ve stanovené lhůtě nápravu. 

8. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž 
účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Smluvní strany 
jsou povinny provést vypořádání vzájemných práv a povinnosti v souladu s právními předpisy 
nejpozději do doby uvedené v odst. 10 tohoto článku. 

9. Objednatel je oprávněn smlouvu nebo její část vypovědět bez výpovědní doby kdykoliv v jejím 
průběhu, a to i bez udání důvodu. Výpověď musí být učiněna písemně, doručena druhé smluvní 
straně. Účinnost výpovědi nastává jejím droučením druhé smluvní straně. Účinností výpovědi 
zaníká závazek zhotovitele provést dílo v rozsahu, na které se výpověď vztahuje. Zhotovitel je 
povinen neprodleně obejdnatele upozornit na opatření potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku 
škody hrozící z nedokončeného díla. 

10. V případě zániku závazku před řádným splněním díla dle odst. 9 je zhotovitel povinen předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil, a které jsou součástí díla, do 14 dnů od 
účinnosti výpovědi. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu provedených prací a cenu věcí, 
které zhotovitel opatřil, a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které 
upraví vzájemné práva a povinnosti 

11. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám 
význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem jak je výše 
uvedeno připojují své podpisy. 

12. O uzavření smlouvy rozhodl vedoucí odboru životního prostředí na základě pověření dle Směrnice 
č. 3 Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při 
zadávání veřejných zakázek. 

 

Za objednatele v Hradci Králové dne ………  Za zhotovitele ve Vysokém Mýtě dne ……… 

………………………………… ………………………………… 
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Ing. Bohuslav Shejbal 
hejtman Královéhradeckého kraje jednatel 
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