
 
 

 

Příloha č. 3 
 

Čestné prohlášení 
 

……………………………………………………………………………………………………. (přesný název uchazeče)  

 

jako uchazeč o veřejnou zakázku: Rekonstrukce. Výměna svrchního pláště podlahy tělocvičny SOŠZ a 

SOU Český Krumlov, Tavírna 342 

tímto čestně prohlašuje, že: 
 
a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké 

skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, 
podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, 
včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo 
došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí 
tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen 
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu 
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen 
statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická 
osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat 
vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační 
předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, 
místa podnikání či bydliště,  

b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí  
s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo 
 k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto 
podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního 
orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele 
právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán 
nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast 
zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto 
písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní 
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi 
svého sídla, místa podnikání či bydliště,  

c) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení 
podle zvláštního právního předpisu,  

d) vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, 
 v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek 
byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,  

e) není v likvidaci,  
f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, 

místa podnikání či bydliště dodavatele, 
g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, 

tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,  



 
 

 

h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,  

i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo 
kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání 
odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost 
prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, 
vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,  

j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a 
k) nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce 

podle zvláštního právního předpisu,  
 
 

 

V Č.Krumlov,  dne 20. 5. 2016 
 
 

 
 
 

Titul, jméno, příjmení osoby oprávněné 
jednat jménem či za dodavatele:  …………………………………………………..………  
                                                                                     Mgr. Martina Kokořová, ředitelka školy                  
 

      
 
 
 
 …………………………………………………..……… 

Razítko a podpis oprávněné osoby 
jednat jménem či za dodavatele 

  



 
 

 

  Příloha 2 Krycí list nabídky – Nabídková cena 

1. Veřejná zakázka č. 3/2016 – veřejná zakázka malého rozsahu 

Název: 

Rekonstrukce. Výměna svrchního pláště podlahy tělocvičny Střední 

odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště Český 

Krumlov, Tavírna342 

2.  Základní identifikační údaje 

2.1.  Zadavatel       

Obchodní firma nebo název  

Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné 

učiliště, Český Krumlov, Tavírna 342 
    

Sídlo / místo podnikání Tavírna 342, 381 01 Český Krumlov     

IČ:   60821221     

Osoba oprávněná jednat jménem či 

za zadavatele:  
Mgr. Martina Kokořová     

Kontaktní osoba:   Miroslav Grabec     

Tel./fax:  383134802, 380 711 359     

E-mail:   grabec@zdravkack.cz     

2.2.  Uchazeč       

Obchod. firma nebo název / obch. 

firma nebo jméno a příjmení:  
     

Sídlo / místo podnikání, popř. místo 

trvalého pobytu:  
     

IČ:        

Osoba oprávněná jednat jménem či 

za uchazeče:  
     

Kontaktní osoba:        

Tel./fax:        

E-mail:         

3.  Nabídková cena v Kč 

 
Cena celkem bez 

DPH: 

Samostatně DPH 

(sazba): 

Cena celkem včetně 

DPH: 



 
 

 

Stavební práce spojené 

s realizací projektu 
   

Materiál a související vybavení    

Další práce – hřišťové čáry    

Přesun hmot, doprava, 

likvidace obalů 
   

    

Celkem za zakázku    

4. Oprávněná osoba za uchazeče jednat 

 

 

 

Podpis oprávněné osoby, razítko 

    

 

 

Titul, jméno, příjmení       

    

 

Funkce 
    

 

  



 
 

 

 

 

Příloha 1 – Technická specifikace nabídky 

 

Veřejná zakázka č. 3/2016 

 

Zakázka malého rozsahu (podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů) na službu 

 

Název veřejné zakázky: 
Rekonstrukce. Výměna svrchního pláště podlahy tělocvičny SOŠZ a SOU Český 

Krumlov, Tavírna 342  

 

Zadavatel 

Název:  

Střední odborná škola zdravotnická a Střední 

odborné učiliště, Český Krumlov, Tavírna 342 

Sídlo:  Tavírna 342, 381 01 Český Krumlov 

IČ/DIČ: 60821221 

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:  Mgr. Martina Kokořová, ředitelka 

Kontaktní osoba: Miroslav Grabec 

Telefon: 380 711 359, 383 134 802 

E-mail: grabec@zdravkack.cz 

 

Uchazeč 

 

Název: 
 

Sídlo/místo podnikání:  

IČ/DIČ:  

Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče:  

Kontaktní osoba:  

Tel./fax:  

E-mail:  

 

 

 

Celková nabídková cena v Kč za plnění příslušné části veřejné zakázky 

Nabídková cena bez DPH 
Výše DPH dle příslušné 

% sazby 
Nabídková cena vč. DPH 

mailto:grabec@zdravkack.cz


 
 

 

   

 

Následuje: Detailní obsah nabídky (množství, nabízené parametry a nabízená záruka), 

typové označení jednotlivých položek, nabídková cena bez DPH i s DPH v české měně za 

každou položku zvlášť a celková cena pro každou položku. 

Předmět plnění zakázky 

 

Zadavatel požaduje, aby nový povrch splňoval normované požadavky na tepelně technické vlastnosti, 

protiskluznost, bez škodlivých materiálů se sníženými nároky na údržbu. 

Materiál musí splňovat technické normy pro použití ve veřejně přístupných prostorech 

Požadujeme: 

 Demontáž stávajícího lepeného povrchu, včetně jeho likvidace 

o Plocha tělocvičny je 420 m2 při rozměrech 17,5 x 24 m 

 Tmelení stávajících podkladních desek 

 Broušení stávajících podkladních desek 

 Položení povrchu 

 Montáž obvodových lišt 

 Svaření spojů 

 Montáž přechodových a obvodových lišt 

 Vyznačení hřišťových čar na basket, volejbal, nohejbal a florbal  

o Délka čar: 

 Basket – 184 m 

 Volejbal, nohejbal – 117 m 

 Florbal – 15 m 

o Délka čar je orientační nutné změření dodavatelem 

 Materiál vyhovující namáhaným sportovním povrchům – Grabo Elite tloušťka 6mm v barvě 

oranžová a modrá 

Dodavatel zajistí přesun hmot a likvidací starého včetně likvidace obalů z použitých materiálů 

 

  



 
 

 

SMLOUVA O DÍLO 

 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 

I. Smluvní strany 

 

Objednatel: Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště, 

 Český Krumlov, Tavírna 342 

se sídlem: Tavírna 342, 381 01 Český Krumlov 

 

Zastoupený: Mgr. Martinou Kokořovou, ředitelkou školy 

 

IČ: 60821221 

Bankovní spojení:ČSOB a.s., pobočka v Českém Krumlově, č. účtu 

 214519617/0300 

 

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby oprávněni vystupovat a jednat: 

 Mgr. Martina Kokořová, tel 380 711 359, kokorova@zdravkack.cz 

 

 

Zhotovitel:   

se sídlem:  

zastoupený:  

tel. č.:  

IČ:  

DIČ:  

 

Bankovní spojení:   

 

zápis v obchodním rejstříku:  

 

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a 

předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích a faktur  

tel. č.: 

(příp. další osoby …) 



 
 

 

 

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne  ...................  

(dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZVZ“), pro 

veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce. Výměna svrchního pláště podlahy 

tělocvičny Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště Český 

Krumlov, Tavírna 342 342“ 

 

 

II. Předmět díla 

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, jeho 

nabídky podané v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku 3/20165/2014 s  

názvem Rekonstrukce. Výměna svrchního pláště podlahy tělocvičny Střední 

odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště Český Krumlov, 

Tavírna 342 za podmínek sjednaných v této smlouvě a zavazuje k provedení díla 

specifikovaného ve veřejné zakázce č. 3/2016. 

 

 

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu. 

 

2. Předmětem smlouvy je zhotovení díla spolufinancovaného v rámci GP Podpora 

sportu , Opatření č. 1: Rekonstrukce a opravy sportovišť číslo projektu 

SDO/OEZI/1082/2016 reg. č. 414-01-009, název veřejné zakázky „Rekonstrukce. 

Výměna svrchního pláště podlahy tělocvičny Střední odborné školy zdravotnické 

a Středního odborného učiliště Český Krumlov, Tavírna 342“. Provedením díla 

se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 

prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných 

pro řádné, včasné a kompletní dokončení celého díla, dále provedení všech 

činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž 

provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné tak, aby bylo dílo řádně, včas a 

kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a 

v souladu s touto smlouvou. 

 Rozsah předmětu díla je vymezen, zadáním veřejné zakázky č. 3/2016, nabídkou 

podanou zhotovitelem v zadávacím řízení pro tuto veřejnou zakázku s 

podrobným položkovým rozpočtem ze dne ……………… 

 

3. Místo stavby: Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště, 

Český Krumlov, Tavírna 342, 381 01 Český Krumlov. 

 

4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, 

že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k 

realizaci díla. 



 
 

 

 

5. Zhotovitel je srozuměn s tím, že není oprávněn provést činnosti prostřednictvím 

třetích osob (subdodavatelů).  

 

6. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno podle platných českých 

technických norem a v souladu s obecně závaznými předpisy, podle platných 

technických kvalitativních podmínek a zvláštních technických kvalitativních 

podmínek, pokud jsou součástí projektové dokumentace. 

 

7. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad 

rámec projektové dokumentace a podmínek zadávacího řízení bude zhotovitel 

tento požadavek konzultovat s objednatelem. 

 

 

III. Doba plnění 

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto: Stavba bude 

zahájena nejpozději do pěti dnů od podpisu smlouvy o dílo, a to na základě 

písemného zápisu o předání staveniště. 

 

2. Stavba bude dokončena a protokolárně předána nejpozději do 30-ti dnů od 

započetí prací. Pokud zhotovitel dílo, řádně dokončí a připraví k předání před 

sjednaným termínem, je objednatel povinen jej převzít za podmínek uvedených 

v této smlouvě. 

 

3. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že zhotovitel je povinen objednateli uhradit 

smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové ceny díla včetně DPH, a to za každý den 

prodlení se splněním sjednaného termínu pro předání a převzetí díla z důvodů 

na straně zhotovitele.  

 

 

 

IV. Cena za dílo 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu 

jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené ve 

čl. II. této smlouvy: 

 

Celkem za dílo: ...................... ,- Kč .................  bez DPH, ............................. s DPH 

 



 
 

 

2. Tato cena je nejvýše přípustná a nelze ji překročit. Zhotovitel prohlašuje, že cena 

zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a 

sjednaná cena je úplná a pevná po celou dobu realizace díla.  

3. Náklady spojené s odstraněním vad díla nese v plné výši zhotovitel. Tím není 

dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne. 

 

 

V. Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Fakturace bude provedena podle skutečně 

provedených prací písemně odsouhlasených objednatelem ve stavebním deníku 

nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad musí být též doložen listinami, 

které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že 

daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných náležitostí 

faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá 

nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel 

povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 dnů ode dne obdržení takového 

vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se 

tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o 

zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového 

dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro 

zaplacení nově vystaveného daňového dokladu. 

 

2. Veškeré cenové údaje a i platby budou probíhat v CZK. 

 

3. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu v režimu dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani 

z přidané hodnoty v platném znění. 

 

4. Daňové doklady musí být doloženy k zaplacení zhotovitelem do podatelny 

objednatele nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci, následujícího po měsíci, 

ve kterém byly fakturované práce provedeny. 

 

5. Splatnost daňového dokladu bude do 30 dnů od přijetí daňového dokladu 

objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním 

fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

 

6. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.) do výše 90% 

celkové ceny díla dle čl. IV. odst. 1. Zbývajících 10% ceny díla bude uhrazeno po 

odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání převzetí díla 

dle čl. VIII. odst. 1 této smlouvy.  

 



 
 

 

7. Faktury vystavené zhotovitelem na stavební objekty financované GP Podpora 

sportu budou označeny názvem veřejné zakázky: „Rekonstrukce. Výměna 

svrchního pláště podlahy tělocvičny Střední odborné školy zdravotnické a 

Středního odborného učiliště Český Krumlov, Tavírna 342“a číslem projektu 

SDO/OEZI/1082/2016 reg. č. 414-01-009 

 

 

VI. Způsob provádění díla 

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 

respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla 

a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

 

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na 

nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu 

objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při 

vynaložení odborné péče. 

 

3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, 

dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a za pořádek 

na pracovišti, jakož i za dodržování příslušných ustanovení zákonů, vyhlášek a 

norem o požární ochraně. K dodržení ustanovení této smlouvy se zhotovitel 

zavazuje k provádění prací pouze způsobilými pracovníky. 

  

4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech 

příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského 

zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zák. č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon). 

 

5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, 

o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je 

povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré 

náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k 

realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro 

jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět 

všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými 

postupy stanovenými výrobci použitých materiálů a výrobků. 

 

6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a 

převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. 

Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel 

povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro 



 
 

 

jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých 

materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že 

na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru tyto doklady 

zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba oprávněná jednat 

ve věci provádění stavby (podle této smlouvy) práce na díle pozastavit až do 

doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení 

termínu dokončení díla. 

 

7. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na 

nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další 

průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly 

zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez 

předchozího písemného souhlasu objednatele provádět změny v 

technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak 

odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese 

náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu 

technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou s navýšením ceny za 

dílo, lze provést pouze po předchozím projednání s písemným odsouhlasením 

objednatelem a v souladu se ZVZ písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou 

nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého materiálu bez 

navýšení ceny za dílo lze provést změnovým listem podepsaným technickým 

dozorem objednatele a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby. 

 

8. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady odvoz a likvidaci stavebního odpadu v 

souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a to v 

termínech stanovených na kontrolních dnech. 

 

 

 

 

VII. Předání staveniště 

1. Staveniště bude předáno nejdříve 14 dnů před sjednaným termínem zahájení 

prací a nejpozději v den zahájení prací (viz čl. III. odst. 1. smlouvy), pokud se obě 

strany nedohodnou jinak, a to na základě písemného zápisu o předání staveniště. 

2. Zhotovitel se zavazuje staveniště užívat výhradně pro účely zajištění předmětu 

díla a je povinen si počínat tak, aby objednateli nevznikly při jeho provozování 

škody. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit, vyčistit a předat objednateli 

nejpozději do 5 dnů po řádném dokončení díla. Zhotovitel je povinen na pracovišti 

zachovávat čistotu a pořádek a odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty 

vzniklé prováděním prací. 

 

 



 
 

 

VIII. Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 kalendářních dnů 

předem, že dílo je dokončeno a je připraveno k předání a převzetí. Dílo bude 

předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat 

samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem 

zhotovitele a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění 

stavby.   

 

2. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech 

předepsaných zkoušek. 

 

3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které 

samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo 

esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; při převzetí 

takového díla se strany zároveň dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k 

odstranění vad zpravidla nebudou delší než 10 kalendářních dní, pokud se strany 

nedohodnou jinak.  

4. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání. Za 

vadu se považuje i nedodělek.  

 

5. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu a 

omluvy nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení 

jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady 

jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak 

nese i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

 

6. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli nezbytné doklady, zejména: 

 atesty, prohlášení o shodě 

 doklady jakosti na materiály používané v průběhu stavby, jsou-li vyžadovány 

 doklady o zkouškách předepsaných zvláštními předpisy, závaznými normami 

nebo projektovou dokumentací k ověření kvality použitých materiálů, konstrukcí 

a funkčnosti instalovaného zařízení 

 stavební deník, je-li vyžadován 

 soubor zápisů o dílčích přejímkách, pokud byly uskutečněny 

 projektovou dokumentaci se zakreslením změn, ke kterým došlo během 

provádění stavby 

 

 

IX. Záruka, reklamace 

 

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců. 



 
 

 

 

2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku provedeného 

v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky 

a touto smlouvou. Případné dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých 

stavebních objektech nebo částech nezbavuje zhotovitele povinnosti předat dílo 

jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí. 

 

3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti 

měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode 

dne převzetí dokončené opravy reklamované vady. 

 

4. Zhotovitel je povinen vady odstranit bezplatně nejpozději do 3 dnů od jejich 

uplatnění. Pokud nelze z technologicko-technických důvodů vadu odstranit ve 

výše uvedené lhůtě, je zhotovitel povinen vady odstranit bezplatně nejpozději do 

30 dní od jejich uplatnění. 

 

5. V případě, že zhotovitel neodstraní záruční vady zjištěné a uplatněné 

objednatelem v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo 

zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto 

odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel 

ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad 

odstraněných třetí stranou.  

 

6. V případě nesplnění shora uvedených povinností nese zhotovitel odpovědnost 

za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této 

souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 

objednateli zhotovitel. 

 

7. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele 

uvedenou v čl. I. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se 

projevují. 

 

 

X. Závěřečná ustanovení 

 

1. Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy avšak netvořící její 

podstatnou náležitost je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako 

celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení této smlouvy 

a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a 

vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této smlouvy. Strany se zavazují 



 
 

 

v rámci této smlouvy nahradit formou dodatku k této smlouvě tento neplatný nebo 

nevymahatelný oddělený závazek takovým novým platným a vymahatelným 

závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu 

původního odděleného závazku.  

 

2. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky ke 

smlouvě po řádném potvrzení a podepsání zástupců obou smluvních stran. Za 

písemnou formu není pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných 

elektronických zpráv.  

 

3. Práva vzniklá z této dohody nesmí být postoupena bez předchozího písemného 

souhlasu druhé strany. 

 

4. Smlouva je vypracována ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž 

každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení. 

 

5. Smluvní strany prohlašují, že tuto uzavřely svobodně a vážně, nikoliv tísni a za 

nápadně nevýhodných podmínek, v omylu či z přinucení a na důkaz tohoto 

připojují své podpisy.   

 

6. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední stranou.   

 

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:   

 

 

Nabídka  s podrobným položkovým rozpočtem  ze dne ………………..  

 Zadání veřejné zakázky 3/2016/ 

 

 

 

 

 

 

  V Českém Krumlově 

dne  ............................................ 2016. dne  ............................................. 2016 

 

 

 Zhotovitel: Objednatel: 


