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SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy zhotovitele Číslo smlouvy NKÚ 

010/2019 48/180/2019 
Smluvní strany 

Zhotovitel Objednatel 
TREND technologie, s.r.o. Česká republika - Nejvyšší kontrolní 

úřad 
Se sídlem: 

Korespondenční 
adresa: 

Koněvova 1107/54, 
130 00 Praha 3 
Koněvova 1107/54, 
130 00 Praho 3 

Se sídlem: Jankovcova 1518/2, 
170 04  Praha 7 

Jednající: Ing. Tomáš Barák Jednající: PhDr. Radek Haubert 

Funkce: jednatel společnosti Funkce: vrchní ředitel správní sekce 

Kontaktní osoby: 
a) ve věcech
smluvních: 
b) ve věcech
technických: 

Ing Tomáš Barák 
jednatel společnosti 
Ing. Jan Vaníček 
stavbyvedoucí 

Kontaktní osoby: 
a) ve věcech
smluvních: 
b) ve věcech
technických: 

Ing. Vladimír Sloup, ředitel 
odboru hospodářské správy 
Ing. Marta Čálková, referent 
technického oddělení 

Tel.: 271 777 010, 725 137 200 
271 777 010, 725 137 203 

Tel.: 233 045 185, 602 375 942 
233 045 129, 728 516 591 

e-mail: barak@trend-technologie.cz, 
vanicek@trend-technologie.cz 

e-maily: Vladimir.Sloup@nku.cz, 
Marta.Calkova@nku.cz 

IČ: 25655710 IČ: 49370227 
DIČ: CZ25655710 DIČ: není plátce DPH 
Zapsaná 
v obchodním 
rejstříku: 

v Praze oddíl C, vložka 58550 do OR nezapsán 

Bank. spojení: FIO banka, o.s., číslo účtu: 
2300429764/2010 

Bank. spojení 30027001/0710 

dále též „smluvní strany“ 

uzavřely v souladu s občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb,. ve znění pozdějších předpisů, 
a na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Rekonstrukce tepelného hospodářství ŠS NKÚ Přestavlky“, tuto 

smlouvu o dílo: 
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I. Obecná ustanovení 
 

1. Priorita dokumentů 
Pro výklad smluvních podmínek je rozhodující toto pořadí dokumentů: 
a) smlouva 
b) projektová dokumentace (dále též PD) 
c) soupis prací a dodávek 
d) nabídka zhotovitele. 

 
2. Komunikace a doručování 

Kdekoliv smluvní podmínky předpokládají schválení nebo vydání souhlasu, potvrzení, 
určení, vyjádření, oznámení a žádosti, budou tato sdělení: 

a) písemná a předávána osobně (proti potvrzení), poslána doporučenou poštou 
nebo kurýrem (proti potvrzení), případně elektronickou poštou, 

b) doručena, zaslána nebo přenesena na adresu příjemce uvedenou ve smlouvě o 
dílo, pokud příjemce oznámí změnu adresy, budou sdělení od obdržení této 
změny doručována podle tohoto oznámení. 

Pro komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít i stavební 
deník. Schválení, potvrzení a souhlas nebudou bez rozumného důvodu zadržována 
nebo zpožďována.  

 

II. Účel smlouvy 
 
Účelem smlouvy je výstavba plynové kotelny pro vytápění a ohřev teplé vody v areálu 
školicího střediska Nejvyššího kontrolního úřadu Přestavlky, včetně souvisejících stavebních 
úprav, v souladu s vydaným rozhodnutím (stavební povolení). 
 

III. Předmět a místo plnění 
 

1. Předmětem plnění je závazek zhotovitele provést dílo v obsahu, rozsahu a za podmínek 
stanovených touto smlouvou. Dílem se rozumí: 

a) provedení stavebních prací podle této smlouvy o dílo a přiložené projektové 
dokumentace specifikované v čl. VII. při dodržení souvisejících právních předpisů 
a podmínek uvedených ve stavebním povolení, spočívajících zejména: 

i. v demontáži stávající plynové kotelny (tří plynových kotlů a jednoho plynového 
ohřívače teplé vody) a rozvodů umístěných v přístavku kotelny, 

ii. v demolici nadzemních částí přístavku stávající plynové kotelny a stávajícího komína 
spalin, který je součástí přístavku kotelny, 

iii. v přeložení přívodu topného média (propanu) do nového umístění mezi plynoměrem 
a novou kotelnou /ve spolupráci s dodavatelem plynu – společností PRIMAGAS 
s.r.o., Na Pankráci 30, 140 00 Praha 4, kontaktní osoba Ing. Petr Jahelka, mobil: 
602217034, email: zakaznicke@primagas.cz/, 

iv. v přestavbě stávajících prostor v 1. podzemním podlaží stávajícího objektu lůžkové 
části objektu pro umístění nové plynové kotelny na propan s vložením lehké ocelové 
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konstrukce. V kotelně budou osazeny 3 nové plynové kotle, ohřívač TV, nové 
rozvaděče ÚT, TV a VZT a budou provedeny související rozvody elektro, 

v. ve vybudování systému MaR včetně osazení GSM hlásiče havarijních stavů kotelny a 
napojení na stávající sytém společnosti Domat Control System s.r.o. /U 
Panasonicu 376, 530 06 Pardubice – Staré Čívice, Servis – tel: 733 421 878 email: 
servis@domat.cz/, který je v objektu školicího střediska instalován. Ve spolupráci se 
společností Domat Control System s.r.o. bude vybudován nový řídicí systém pro 
kotelnu včetně nového dispečerského pracoviště (vizualizace), bude realizováno 
přemístění (demontáž a zpětná montáž) stávajících řízení na určeném místě 
v objektu včetně zapojení, zprovoznění a uvedení do provozu), 

vi. ve vybudování nového lehkého fasádního komínového tělesa, 
vii. v úpravě a doplnění fasády v místě zdemolovaného přístavku stávající plynové 

kotelny a stávajícího komína včetně všech navazujících klempířských prací, 
viii. ve vybudování zpevněných ploch s asfaltobetonovým krytem po zdemolovaném 

přístavku stávající plynové kotelny, 
ix. v úpravě fasádního žebříku vedoucího na střechu objektu, 

b) zajištění likvidace a odvozu zbytkového odpadního stavebního materiálu, 
c) zpracování nového provozního řádu kotelny, předpisů a návodů k obsluze, 
d) provedení zkušebního provozu kotelny včetně měření hluku, emisí a seřízení 

kotlů, včetně zpracování vyhodnocení zkušebního provozu kotelny, 
e) provedení všech potřebných zkoušek, protokolů a revizí pro uvedení do trvalého 

provozu, 
f) účast na závěrečné kontrolní prohlídce v rámci kolaudačního řízení, 
g) odstranění případných závad zjištěných při kolaudačním řízení, 
h) zaškolení obsluhy a zajištění seznámení provozovatele s obsluhou kotelny včetně 

zajištění předepsané kvalifikace topičů k obsluze kotelny v souladu s vyhl. ČÚBP 
č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách, 

i) zajištění spolupráce s projektantem (předání podkladů) v rozsahu nutném pro 
zpracování dokumentace skutečného provedení stavby,  

j) poskytnutí záruky za jakost díla. 
 
2. Dílo je specifikováno touto smlouvou a jejími přílohami. 

 
3. Projektová dokumentace byla před podpisem smlouvy o dílo parafována odpovědnými 

zástupci smluvních stran. Zhotovitel prohlašuje, že se s projektovou dokumentací řádně 
seznámil, a že lze podle projektové dokumentace za podmínek stanovených touto 
smlouvou dílo realizovat. V případě sporů o rozsah díla se bude vycházet z této 
parafované verze projektové dokumentace. 

 
4. Pro účely vypracování dokumentace skutečného provedení stavby bude předána 

objednateli projektová dokumentace do 7 dnů od předání a převzetí díla, ve které 
budou zřetelně (červeně) vyznačeny všechny změny provedené a odsouhlasené během 
zhotovení díla. 

 
5. Součástí předmětu plnění je i vyhotovení a předání veškerých revizních zpráv, atestů, 

dokladů o provedených zkouškách, protokolů o shodě a příp. návodů k používání 
provedeného díla, a to nejméně v rozsahu uvedeném ve stavebním povolení 
v podmínkách pro provedení stavby. 
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6. Součástí předmětu plnění je dále vypracování provozního řádu kotelny, předpisů a 

návodů k obsluze v souladu se všemi zákonnými a technickými předpisy zejména  
ČSN 06 0230 Tepelné soustavy v budovách. 

 
7. Součástí předmětu plnění je také zajištění koordinátora BOZP, pokud to rozsah prací 

vyžaduje dle zák. č. 309/2006 Sb., zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. 

 
8. Místem provádění díla je areál školicího střediska NKÚ Přestavlky umístěný na pozemku 

č. parc. 381/1 v k.ú. Přestavlky u Slap, Slapy, okres Praha - západ. Přístup do areálu je po 
zpevněné komunikaci.  

 

IV. Cena díla 
 

1. V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a na 
základě cenové nabídky/oceněného soupisu prací a dodávek zhotovitele, která je 
přílohou této smlouvy a je vypracována na podkladě projektové dokumentace, se 
smluvní strany dohodly na celkové ceně díla ve výši: 
 
4 693 532,- Kč bez DPH 
5 679 174,- Kč vč. DPH. 

 
2. K ceně bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platnými právními 

předpisy. 
 
3. Uvedená cena je nejvýše přípustnou pro daný rozsah prací a je závazná po celou dobu 

provádění díla v termínech podle čl. VI. této smlouvy. 
 

V. Platební podmínky 
 
1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat provedené práce po předání a převzetí provedeného 

díla objednatelem bez vad a nedodělků. 
 
2. Splatnost faktury byla dohodnuta na 14 dnů ode dne doručení daňového dokladu 

objednateli. Fakturovaná částka je uhrazena dnem odepsání z účtu objednatele ve 
prospěch účtu zhotovitele. 

 
3. Daňový doklad – faktura musí vždy obsahovat náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, daňového dokladu v souladu 
s ustanovením § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve  znění pozdějších 
předpisů, údaje ve smyslu ustanovení § 435 občanského zákoníku a dále číslo smlouvy 
objednatele a název stavby a zápis o předání a převzetí díla podepsaný kontaktní osobou 
objednatele.  
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4. Pokud faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy a touto 
smlouvou, nebo bude-li obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu 
vrátit se zdůvodněním zhotoviteli k doplnění, opravě či novému vystavení. V takovém 
případě není objednatel v prodlení s úhradou fakturované částky a lhůta splatnosti v celé 
sjednané délce začne plynout až dnem doručení faktury obsahující všechny náležitosti dle 
této smlouvy objednateli.  

 

VI. Doba plnění 
 
1. Předání staveniště:    do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy 
 Zahájení zkušebního provozu kotelny:  nejpozději od 15. 9. 2019 
 Předání díla:     do 15. 12. 2019 
 Vyklizení staveniště:    do 20. 12. 2019 
  
2. Lhůta pro provedení díla se přiměřeně prodlužuje: 
 

a) Vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky z viny objednatele.  
b) V případě nepříznivých klimatických podmínek, které neodpovídají podmínkám 

uvedeným v technologických postupech. Mezní hodnoty klimatických podmínek 
specifikuje zhotovitel do stavebního deníku a odsouhlasí objednatel. 

c) Při dodatečných požadavcích objednatele na stavební úpravy. Přičemž 
za dodatečný požadavek je považován pouze takový, u kterého je za všech 
okolností zřejmé, že jej zhotovitel nemohl předvídat při podání nabídky, a který 
není vynucen okolnostmi nebo stavebními postupy nebo použitými materiály, 
jejichž volbu ovlivnil zhotovitel. 

d) Při změně projektové dokumentace, která má za následek zvýšení pracnosti nebo 
dodatečné objednávky materiálu. Za změnu projektové dokumentace mající za 
následek prodloužení termínu dokončení není považována zejména taková, která 
má pouze upřesňující nebo zjednodušující charakter nebo taková, která vznikne na 
základě požadavku zhotovitele nebo taková, která je vynucena volbou materiálu 
s kratší dodací lhůtou. 

3. Ve všech ustanoveních této smlouvy, kde je lhůta plnění stanovena počtem dnů, a není 
výslovně uvedeno, že se jedná o pracovní dny, je třeba počítat kalendářní dny. 

 

VII. Projektová dokumentace 
 

Projektová dokumentace zpracovaná Ing. Pavlem Rousem, Na Blatech 453, 250 64 Měšice 
„Rekonstrukce tepelného hospodářství ŠS NKÚ Přestavlky“ z února 2019, jako prováděcí 
projektová dokumentace. 

VIII. Ujednání o provádění díla 
 
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na jeho pozemku prosté právních i faktických vad 

a práv třetích osob. 
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2. Dohodnutý termín vyklizení staveniště nesmí být překročen bez výslovného souhlasu 
objednatele. Objednatel je po tomto termínu oprávněn staveniště vyklidit na náklady 
zhotovitele a tuto částku započíst oproti dosud neuhrazeným závazkům vůči zhotoviteli. 

 
3. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něho 

a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a 
nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel se zavazuje uhradit veškeré pokuty vzniklé 
v souvislosti s porušením tohoto ustanovení. Prostory pro zařízení staveniště budou 
vyznačeny v rámci předání staveniště (s ohledem na provoz a užívání areálu budou 
omezené; likvidace odpadu bude prováděna průběžně bez možnosti skládkování, pokud 
nebude stanoveno jinak dohodou v průběhu plnění díla). 

 
4. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s náležitou odbornou péčí, dílo 

provádět řádně a včas a dodržovat veškeré platné české právní předpisy a technické 
normy, zejména všechny bezpečnostní předpisy včetně interních bezpečnostních 
předpisů NKÚ a zákazu kouření v areálu školicího střediska. Zhotovitel rovněž zodpovídá 
za to, že práce podle této smlouvy budou prováděny pouze řádně proškolenými a 
poučenými pracovníky, a to ať už jde o pracovníky vlastní nebo pracovníky jiných 
subjektů, kteří se na zhotovení budou podílet. Odpovědnost za veškeré škody (věcné, na 
zdraví apod.), k nimž dojde v důsledku toho, že zhotovitel poruší jakýmkoliv způsobem 
toto ustanovení, nese zhotovitel v plném rozsahu.  

 
5. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s předmětem plnění, je oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel tyto závady odstranil a dílo provedl řádným způsobem. 
Odstranění závad provede zhotovitel na své náklady. Jestliže zhotovitel neodstraní tyto 
závady ani v přiměřené lhůtě a postup zhotovitele by jednoznačně vedl k podstatnému 
porušení smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit. 

 
6. Jestliže zhotovitel nebude schopen nebo ochoten odstranit vady, nebo nesplní 

dohodnutý termín, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad u jiného subjektu a 
zhotoviteli vznikne povinnost zaplatit objednateli veškeré prokazatelné náklady a výlohy 
s tím spojené.  

 
7. Zhotovitel zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetím osobám opomenutím, 

nedbalostí nebo neplněním povinností vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných 
norem a této smlouvy. Zhotovitel je povinen způsobenou škodu odstranit bez 
zbytečného odkladu, a to především uvedením v předešlý stav, přičemž tyto práce 
nebudou považovány za vícepráce a ani neovlivní termín předání díla, a není-li to možné, 
uhradit ji finančně. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i 
za škodu způsobenou činností jiných osob, které pro něj části díla provádějí. 

 
8. Jestliže bude zhotoviteli část díla provádět jiná osoba (dále subdodavatel), pak je 

odpovědnost zhotovitele za tyto části díla stejná, jako by je prováděl sám. 
 
9. Střežení staveniště zajišťuje zhotovitel. V případě krizových situací a mimořádných 

událostí je zhotovitel povinen informovat kontaktní osoby objednatele a dále se pak řídit 
jeho pokyny. 
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10. Stavební deník je povinen vést zhotovitel dle podmínek a v rozsahu ustanovení § 157 

zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve  znění pozdějších předpisů, a účinných 
prováděcích předpisů. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, nepovažují se zápisy ve 
stavebním deníku za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případného 
smluvního dodatku. 

 
11. Práce, jejichž kontrola je možná pouze před tím, než budou zakryty nebo učiněny 

nepřístupnými, budou zhotovitelem specifikovány ve stavebním deníku. Ke kontrole 
vyzve zhotovitel objednatele zápisem ve stavebním deníku a e-mailem 2 pracovní dny 
předem. Pokud se objednatel ke kontrole nedostaví, má se za to, že objednatel nemá 
výhrady proti provedení práce a zhotovitel může tyto práce zakrýt. 

 
12. Konání kontrolních dnů oznámí objednatel ve stavebním deníku. Autorský a technický 

dozor zajišťuje objednatel prostřednictvím zpracovatele projektové dokumentace Ing. 
Pavla Rouse, Na Blatech 453, 250 64 Měšice, mobil: 602 253 749. 

 
13. Vyskytne-li se v průběhu realizace díla nezbytnost provedení dalších dodatečných prací, 

budou realizovány na základě předložených a oboustranně písemně odsouhlasených 
změnových listů. Nedojde-li k písemnému odsouhlasení změnových listů ani do 10 dnů 
po jejich předložení objednateli a zhotovitel bez dodatečných prací, které jsou 
předmětem takového změnového listu, nemůže prokazatelně pokračovat v realizaci díla, 
má právo zhotovitel od smlouvy odstoupit. Odsouhlasený změnový list je závazná 
objednávka. Objednateli přísluší právo rozhodování o realizaci takové změny a její formě. 
Na konci stavby bude vytvořen dodatek k této smlouvě s bilancí všech změnových listů. 
Tyto změny rozsahu prací budou oceněny položkovým rozpočtem dle položkového 
rozpočtu z nabídky zhotovitele dle přílohy č. 1 nebo dle aktuálního ceníku rozpočtových 
prací. Do doby podpisu dodatku ke smlouvě je tento zápis považován za objednávku 
objednatele k realizaci těchto prací a objednatel se zavazuje je uhradit na základě faktury 
vystavené zhotovitelem po jejich provedení a po uzavření dodatku ke smlouvě. 

 
14.  V případě zjištění vad projektové dokumentace v průběhu realizace prací nebo po jejich 

ukončení, je objednatel povinen hradit tímto vzniklé vícepráce pouze pokud vícepracím 
nemohlo být předejito ze strany zhotovitele ani s vynaložením odborné péče. 

 
15. Nejpozději 7 dní před termínem předání díla se objednatel zúčastní na výzvu zhotovitele 

tzv. „předpřejímacího“ řízení, při kterém označí případné vady díla. 
 
16. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do předání a převzetí díla 

mezi zhotovitelem a objednatelem. 
 
17. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele resp. jeho subdodavatelů 

mající příslušnou kvalifikaci. Toto platí zejména pro provádění odborných prací podle 
zvláštních právních předpisů, např. osoba zajišťující odborné vedení provádění stavby 
(„stavbyvedoucí“), osoba provádějící vytyčení stavby a zaměření skutečného stavu 
(geodetické práce), apod. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit.  
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18. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze 

stavby) jakoukoliv osobu na stavbě se vztahem ke zhotoviteli, která si počíná tak, že to 
ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání 
alkoholických či návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se 
při podezření podrobit příslušnému testu). 

 

19. Provádění prací zhotovitelem. Pracovní doba je stanovena na dobu - po-pá- 7:30 – 16:00 
hod., pokud nebude stanoveno jinak dohodou v průběhu plnění díla. Zhotovitel je 
povinen rovněž omezit provádění hlučných prací tak, aby nebyl narušen provoz školicího 
střediska. 

 
20. V průběhu plnění díla zajišťuje provoz kotelny školicího střediska zhotovitel a to 

v souladu s platnými právními předpisy. 
 

21. Zhotovitel prací zajistí po dobu realizace díla trvalý provoz vytápění areálu školicího 
střediska a zásobování teplou vodou. Možné budou pouze krátkodobé odstávky v řádu 
maximálně 4 hodin a to vždy s ohledem na aktuální provoz školicího střediska (předem 
bude nutné konzultovat s objednatelem). Během realizace díla bude zajišťovat provoz 
kotelny zhotovitel. 

 
22. Odběr energií po dobu realizace díla bude zajištěn prostřednictvím podružných měřidel 

energií, která bude instalovat a dodávat zhotovitel v rámci zařízení staveniště. 
 

23. Zhotovitel prací se bude prostřednictvím pověřené odpovědné osoby účastnit 
společného provozu kotelny s odborně proškolenými zaměstnanci objednatele a to 
v délce 6 měsíců po předání a převzetí díla (v rámci zajišťovaného společného provozu se 
předpokládá přítomnost odpovědné osoby zhotovitele - 1 x týdně v rozsahu dle 
provozních potřeb). Další provoz kotelny po uplynutí výše uvedené doby bude zajišťovat 
výhradně objednatel prostřednictvím svých odborně proškolených zaměstnanců.  

 

IX. Použité materiály a výrobky 
 
1. Veškeré věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. 
 
2. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti 

z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném 
provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na 
mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví 
a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu 
tepla. 

 
3. Veškeré materiály, výrobky, technická a technologická zařízení, stroje a zařízení budou 

nové, dosud nepoužité. 
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4. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál nebo 
výrobek, 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. 

 
5. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály nebo výrobky, které nemají 

požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 
nezbytné podle příslušných předpisů. 

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

díla resp. závěrečné kontrolní zkoušky podle stavebního povolení soubor certifikátů, či 
jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů a výrobků užitých ke splnění díla. 

 

X. Pojištění zhotovitele a díla 
 
1. Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám. Zhotovitel 

prohlašuje, že má ke dni uzavření smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou v souvislosti s jeho činností s pojistným plněním nejméně ve výši 5 mil. Kč se 
spoluúčastí nejvýše 200 tis. Kč. Přílohou smlouvy bude kopie pojistné smlouvy nebo 
doklad o jejím uzavření a její účinnosti. Zhotovitel je povinen toto pojištění udržovat po 
celou dobu závazkového vztahu založeného touto smlouvou. Zhotovitel je povinen na 
žádost objednatele kdykoli prokázat rozsah svého pojištění. Porušení jakékoli povinnosti 
uvedené v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.  

 
2. Pojištění díla – stavebně montážní pojištění. Pojištění stavebních a montážních rizik 

pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na 
škody na stavbě, technologických zařízeních a na zařízení staveniště z těchto příčin: 

a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, 
jeho části nebo jeho nákladu, 

b) záplavou, povodní, vichřicí, deštěm, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal 
nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo 
námrazy, 

c) pádem pojištěné věci, nárazem, 
d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, 
e) vodou vytékající z vodovodních zařízení, 
f) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, 

nešikovností, nepozorností a nedbalostí. 

Pojistná hodnota je ve výši nejméně 5 mil. Kč se spoluúčastní nejvýše 100 tis. Kč. 
Pojištění bude uzavřeno po dobu trvání stavby. Pojistné plnění ze stavebně montážního 
pojištění bude vinkulováno ve prospěch objednatele. Doklady o pojištění je zhotovitel 
povinen předložit objednateli nejpozději do 7 dnů po podpisu smlouvy o dílo. Účinnost 
pojištění bude nejpozději k datu zahájení stavby. Nepředložení dokladů zhotovitelem o 
stavebně montážním pojištění díla objednateli ani v dodatečné přiměřené lhůtě je 
porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. 
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XI. Předání díla 
 
1. Záměr předat dílo dokončené v souladu s článkem III. této smlouvy oznámí zhotovitel 

objednateli ve stavebním deníku a to 7 dnů předem. 
 
2. Při předání dokončeného díla bez vad a nedodělků zhotovitel vyhotoví zápis o předání a 

převzetí díla. Oboustranným podpisem zápisu dochází k předání díla objednateli. 
Nepřevzetí díla objednatelem z důvodů nezaviněných zhotovitelem není prodlením 
zhotovitele. 

 
3. K předání a převzetí díla připraví zhotovitel i všechny revizní zprávy, prohlášení o shodě, 

o provedených zkouškách, záruční listy, protokoly o měření, provozní řád a návody 
k obsluze. Zároveň nejpozději ke dni předání a převzetí díla, zajistí zhotovitel zaškolení 
obsluhy objednatele na provoz kotelny včetně předepsané kvalifikace topičů k obsluze 
kotelny v souladu s vyhl. ČÚBP č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce 
v nízkotlakých kotelnách. 

 

XII. Jakost díla, záruka 
 

1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení a funkci předmětu díla v rozsahu 
a parametrech stanovených touto smlouvou a nestanovuje-li tato smlouva jinak rovněž 
v rozsahu a parametrech příslušných ČSN, EN a/nebo ISO.  

 
2. Smluvní strany se dohodly na záruční době za dílo v délce 60 měsíců od protokolárního 

předání předmětu díla s výjimkou materiálů s delší dobou záruky, pro kterou platí záruka 
garantovaná výrobcem. Kopie záručních listů předá zhotovitel objednateli při předání díla 
včetně jejich seznamu a určení záruční doby. 

 
3. Uvedené záruky se netýkají předmětů běžného použití, jejichž opravy a výměny jsou 

záležitostí řádné údržby dle návodů předaných zhotovitelem. Podmínkou pro dodržení 
záruky je kvalifikovaná obsluha a údržba předmětu díla. Neodborná nebo chybná 
obsluha, jakož i zásahy provedené objednatelem nebo třetí osobou, zbavují zhotovitele 
záruční povinnosti. 

 
4. Objednatel je v záruční době povinen bez zbytečného odkladu po zjištění vady oznámit 

vadu zhotoviteli na adresu: Koněvova 1107/54, 130 00 Praha 3, e-mailem 
obchodni@trend-technologie.cz nebo telefonicky 271 777 010. 

 
5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů po obdržení upozornění 

objednatele odstranit zjištěné vady, které umožňují částečný provoz, s výjimkou 
havarijních stavů kotelny, pokud objednatel nestanoví jinak. Odstranění havarijních stavů 
nebo zajištění náhradního provozu kotelny je povinen zhotovitel zajistit do 24 hodin od 
nahlášení. Za havarijní stav je považována nefunkčnost kotelny a s tím spojená 
nemožnost vytápění a ohřevu teplé vody a ohrožení majetku a zdraví osob v areálu 
školicího střediska. Neodstraní-li zhotovitel zjištěné vady ve stanoveném termínu, je 
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objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou osobu. Veškeré 
takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen objednateli uhradit.  
 

XIII. Smluvní sankce a cenové ujednání 
 
1. Pro případ nedodržení ustanovení článku VI. odst. 1 této smlouvy o dílo smluvní strany 

sjednávají slevu z celkové ceny díla ve výši 0,75 % ceny díla (bez DPH) za každý započatý 
den prodlení, maximálně však do výše 25 % ceny díla bez DPH. 

 
2. Pro případ prodlení s odstraněním vady v záruční době se sjednává smluvní pokuta ve 

výši 500 Kč za každou reklamovanou vadu, s jejímž odstraněním je zhotovitel v prodlení, 
a za každý i započatý den prodlení s odstraněním této vady. 
 

3. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním havárie kotelny nebo zajištěním 
náhradního provozu se sjednává smluvní pokuta ve výši 5 tis. Kč za každý i započatý den 
prodlení.  

 
4. Pro případ nesplnění požadavku na zajištění trvalého provozu vytápění areálu školicího 

střediska a zásobování teplou vodou, vyjma krátkodobých schválených odstávek, se 
sjednává smluvní pokuta ve výši 10 tis. Kč za každý případ.  

 
5. Pro případ porušení interních předpisů BOZP a nedodržení zákazu kouření mimo 

vyhrazená místa v areálu školicího střediska se sjednává smluvní pokuta ve výši 10 tis. Kč 
za každý jeden případ.  
 

6. Zhotovitel souhlasí s tím, že uplatnění práva na smluvní pokutu nebrání objednateli 
požadovat náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní 
pokuta a to v celém rozsahu způsobené újmy. 
 

7. Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní 
pokuty zhotoviteli. 
 

8. V případě prodlení s úhradou peněžitého závazku jsou smluvní strany oprávněny 
požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 

 

XIV. Důvěrné informace a duševní vlastnictví 
 
1. Veškeré informace, s nimiž se zhotovitel seznámí v průběhu provádění díla, jsou 

považovány za důvěrné, pokud budou takto objednatelem označeny, a nesmějí být 
sdělovány jiným třetím osobám. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než 
k provádění díla podle této smlouvy a projektové dokumentace. 

 
2. Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou veřejně přístupné 

nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná přístupnost či 
známost nenastala v důsledku porušení zákonné či smluvní povinnosti, nebo jsou 
poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na zhotovování díla, která 



12 
 

má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám. 
 

3. Pokud zhotovitel při provádění díla použije bez projednání s objednatelem výsledek 
činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li 
oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své 
náklady vypořádání majetkových důsledků. 

 

XV. Odstoupení od smlouvy 
 
1. V případě, že zákon anebo tato smlouva stanoví právo objednatele odstoupit od 

smlouvy, rozumí se tím, že objednatel má na výběr, zda odstoupí od této smlouvy jako 
celku anebo pouze ohledně jím určeného dílčího plnění (a to i převzatého anebo 
takového, které se má uskutečnit teprve v budoucnu). V případě, že zákon anebo tato 
smlouva stanoví právo zhotovitele odstoupit od smlouvy, rozumí se tím, že zhotovitel 
má právo odstoupit pouze ohledně dílčího plnění, které se má uskutečnit teprve v 
budoucnu. 

 

2. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje zejména: 
a) prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoli termínu uvedeného v článku 

VI. odst. 1 delším než 14 dní, vyjma prodlení z důvodů prokazatelně ležících na 
straně objednatele nebo z důvodu vyšší moci; 

b) prodlení zhotovitele s odstraněním vady prováděného díla delším než 14 dní; 
c) nepředložení dokladů zhotovitele objednateli o pojištění odpovědnosti za škodu 

ani v dodatečné přiměřené lhůtě 
d) neplnění podmínek uvedených v platném stavebním povolení. 
 

3. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení písemného projevu vůle odstoupit od 
smlouvy jedné smluvní strany druhé smluvní straně. 
 

XVI. Závěrečná ustanovení 
 
1. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou očíslovaných písemných dodatků odsouhlasených 

oběma smluvními stranami. 
 
2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Po podpisu dva 

stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel. 
 
3. Není-li touto smlouvou výslovně upraveno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami 

ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a 
dalšími obecně závaznými právními předpisy a technickými normami. 

 
4. Smluvní strany se zavazují chovat se tak, aby nepoškodily dobré jméno a oprávněné 

zájmy druhé strany. 
 
5. Veškeré spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem 

dosáhnout smírného řešení. 






































































































