Krajský úřad Pardubického kraje

Smlouva o dílo č. SR/2007/0180
číslo smlouvy zhotovitele:
na zhotovení dopravní studie
„Prověření optimálního koridoru R35 v úseku
Zámrsk-Dětřichov u Moravské Třebové“
uzavřená podle § 536 a následujících zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

Smluvní strany

1. Objednatel: Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
zastoupený: Ing. Michalem Rabasem, hejtmanem
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Ladislav Umbraun
Bankovní spojení: Komerční banka Pardubice
č.ú. 78-902 564 0267/0100
IČ:
70 89 28 22
DIČ: CZ70 89 28 22 neplátce DPH
2. Zhotovitel : SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a
130 80 Praha 3
zastoupený : Ing. Josefem Fidlerem, předsedou představenstva
Ing. Tomášem Slavíčkem, místopředsedou představenstva
IČ:
25793349
DIČ:
CZ25793349
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Praha 3
č. ú.
681600/0300
Tel.:
+420 267 094 304
Fax:
+420 224 230 316

uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést dílo specifikované
v článku I. této smlouvy a objednatel zaplatit cenu podle článku II. této smlouvy za řádné a
včasné provedení díla, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.
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Článek I.
Předmět díla
Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy pro objednatele zpracovat dopravní
studii „Prověření optimálního koridoru R35 v úseku Zámrsk-Dětřichov u Moravské
Třebové“ v následujícím rozsahu:
1. Popis širších vztahů a souvislostí
Přehled základních dopravně-inženýrských vztahů a územně plánovacích souvislostí
v rámci ČR a Pardubického (Olomouckého) kraje, přehled dosavadní historie přípravy
projektu, mapové zobrazení širších vztahů
2. Technické řešení mezilehlé varianty – návrh vedení osy trasy, projednání, technická
stabilizace
- situace v měřítku 1:10 000, použití systému MOSS
- podélný řez trasy
- zjednodušená analýza předpokládaných mostů a tunelů
- odhad stavebních nákladů a záborů
3. Multikriteriální analýza (MCA) – srovnání jednotlivých etap dle dílčích kritérií
Předpokládané části MCA:
1. Definice kritérií
2. Stanovení vah kritérií
3. Vlastní hodnocení kritérií
4. Hodnocení variant
5. Doporučení vybrané varianty
Předpokládaný návrh kritérií:
1. Technické řešení
2. Dopravně inženýrské posouzení
3. Zábory pozemků
4. Demolice
5. Stavební náklady
6. Provozní náklady
7. Etapizace výstavby
8. Dopad do urbanistické struktury
9. Zásahy do životního prostředí
Pro popis dílčích kritérií předpokládá zpracovatel využití dosud zpracovaných studií a
prací, případně vytvoří samostatně podklady odpovídající předpokládané hloubce
zpracování a popisu.
4. Projednání, prezentace výstupů
V průběhu zpracování studie svolá zhotovitel každý měsíc výrobní výbor, na kterém
seznámí zhotovitel objednatele s postupem prací. Na tyto pracovní výbory budou
rovněž zhotovitelem zváni zástupci MD ČR, MMR ČR, MŽP ČR a ŘSD ČR. Výrobní
výbory se uskuteční v sídle objednatele. Součástí předmětu plnění díla je i závěrečné
projednání studie se všemi výše jmenovanými institucemi a organizacemi a obstarání
jejich stanovisek k předmětné studii.
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Článek II.
Cena díla, platební a fakturační podmínky
1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo činí:
Cena bez DPH
DPH 19%
Cena včetně DPH

1 890 000,- Kč
359 100,- Kč
2 249 100,- Kč

Tyto ceny jsou cenami nejvýše přípustnými a zahrnují veškeré dodávky, služby, práce a
náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním díla popsaného v této smlouvě.
2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu díla uvedenou v bodě 1. tohoto
článku této smlouvy na základě jeho faktur v souladu s dalšími podmínkami uvedenými
v této smlouvě.
3. Právo zhotovitele na fakturaci, včetně fakturace DPH, vzniká dnem podepsání jednotlivých
protokolů o předání a převzetí předmětu díla (jednotlivých předmětů plnění) oběma
smluvními stranami. Kopie uvedeného protokolu bude přílohou faktury.
4. Faktury budou adresovány :
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
5. Faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a
zvyklostmi (včetně správně uvedeného obchodního jména, sídla a čísla smlouvy
objednatele). Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá
náležitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením
faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je
zhotovitel povinen fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury
přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne
doručení objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými
náležitostmi, splňující podmínky této smlouvy.
6. Lhůta splatnosti faktur je 60 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury
objednateli.
7. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Článek III.
Termín plnění
1. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. I. této smlouvy dodat objednateli v
těchto termínech:
Zahájení:
Ukončení:

1.5. 2007
31.12. 2007
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Článek IV.
Způsob provádění díla
1. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby,
které jsou předmětem této smlouvy zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a
jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto
smlouvou a účelu použití.
2. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s dalšími podmínkami
stanovenými touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění díla
především veškeré práce dle požadavků objednatele a úplné a včasné provedení všech
prací nutných pro řádné dokončení díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro
řádné a včasné dokončení díla nezbytné.
3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré předpisy, pokud se vztahují
k prováděnému dílu. Pokud porušením těchto předpisů zhotovitelem vznikne škoda, nese
náklady zhotovitel.
4. Předmět díla musí vyhovovat všem normám a právním a ostatním předpisům platným v
České republice.
5. Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky za
nichž se má dílo realizovat.

Článek V.
Průběžná kontrola
1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob.
2. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady
neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny neprodleně, tak je
zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 5 dnů po jejich
zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na jiné lhůtě. Pro případ prodlení
zhotovitele s odstraněním vad zjištěných na základě průběžné kontroly v průběhu
provádění díla, dohodly smluvní strany smluvní pokutu ve výši 400,- Kč za každý i
započatý kalendářní den prodlení až do dne, kdy vady budou odstraněny.

Článek VI.
Jakost díla, zabezpečení a prověření jakosti
1. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti sjednané
touto smlouvou a že dodávky a další části tvořící dílo budou dodány v jakosti požadované
touto smlouvou a platnými předpisy.
2. Zhotovitel bude odpovídat za jakost a kompletnost provedeného díla v rozsahu této
smlouvy, za kvalitu a úplnost prací a funkcí díla. Bude odpovídat za to, že předmět plnění
bude mít vlastnosti stanovené platnými právními a ostatními předpisy, které se vztahují
k předmětu díla a k činnosti zhotovitele v rámci plnění této smlouvy, dále vlastnosti
dohodnuté touto smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.
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3. Zhotovitel je povinen objednateli nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace smlouvy
kontrolu díla a jakékoliv jeho části, aby se objednatel mohl ujistit, že dílo je zhotovováno v
souladu se smlouvou.
4. Pokud by jakákoliv zkontrolovaná část díla nevyhovovala specifikacím dle smlouvy či
požadavkům objednatele, může ji objednatel odmítnout a zhotovitel musí buď odmítnutou
část díla nahradit novým nezávadným plněním nebo v případě souhlasu objednatele provést
všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných požadavků, a to bezúplatně.
Opakované kontroly takto nově dodané nebo opravené části díla budou provedeny na
náklady zhotovitele. Zhotovitel v tomto případě ponese i související náklady objednatele.
5. Jakákoliv služba nebo práce, která má být provedena zhotovitelem nebo výměna nebo
oprava jakékoliv části díla, vyvolaná přezkoušením nebo odmítnutím ve znění tohoto
článku nemůže být chápána jako změna díla a zhotovitel nebude oprávněn k jakémukoliv
posunu termínu plnění či ceny díla, pokud nebude smluvními stranami v konkrétním
případě dohodnuto písemně jinak. Náklady vyvolané takovými pracemi nebo dodávkami
nese, pokud není v ostatních článcích této smlouvy uvedeno jinak, zhotovitel.
6. Nic v tomto článku v žádném případě nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly,
jakost, záruky či za jiné závazky podle této smlouvy.

Článek VII.
Záruky, odpovědnost za vady
1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, provedení prací
uvedených v čl. I. této smlouvy podle této smlouvy a souvisejících platných předpisů.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že celé dílo ( a každá jeho část ) bude prosto
jakýchkoliv vad, věcných, právních i ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže
zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá
vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá
vlastnosti obvyklé.
3. Zhotovitel poskytuje po uvedenou záruční dobu záruku za bezvadnost předmětu díla, tj.
záruku za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle této smlouvy, dle
jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle
norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla či jeho části vztahují.
Zhotovitel prohlašuje, že předmět díla si po tuto dobu zachová všechny takové vlastnosti,
funkčnost a stanovenou účelovou způsobilost. Po dobu záruční doby je tedy rozsah záruky
neomezený, což znamená zejména, že předmět díla provedený podle této smlouvy bude
prostý jakýchkoliv vad.
4. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v bodě 1., 2. a 3. tohoto článku této smlouvy,
které budou zjištěny v záruční době. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu
protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami.
5. Vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez
zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu neprodleně, nejpozději však
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odstraní závadu ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem
nedohodnou písemně jinak.
6. Zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnost a dodá
znovu části díla v míře potřebné k odstranění vad zjištěných objednatelem během záruční
doby.
7. Zhotovitel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady.
8. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle bodu 5. tohoto článku této smlouvy nebo
oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel odstoupit od smlouvy,
požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu
odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel
omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit
objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraňováním vad zajišťovaným
objednatelem, a to do 30 ( třiceti ) dnů po obdržení příslušného platebního dokladu
objednatele.
9. Pokud objednatel převzal předmět díla, i když nebyl předmět díla řádně provedený ( dílo
vykazuje vady ), počíná záruční doba běžet až řádným dokončením díla.
10. V případě opravy vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu,
po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo
mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než dle této smlouvy.
11. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
12. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních
pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla.
13. V případě odpovědnosti zhotovitele za vady platí v ostatním § 560 a násl. obchodního
zákoníku.

Článek VIII.
Zajištění plnění povinností
V případě porušení povinností daných zhotoviteli touto smlouvou má objednatel
nárok, aniž by tím omezil svá ostatní práva vyplývající z této smlouvy, včetně práva na
náhradu škody, vůči zhotoviteli uplatnit a zhotovitel má povinnost zaplatit smluvní pokutu.
Povinnosti podléhající smluvní pokutě, podmínky a výše smluvní pokuty jsou, kromě
ostatních ujednání o smluvních pokutách výslovně uvedených na jiných místech této smlouvy,
následující :
1. Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním řádně dokončeného díla dle čl. III. této smlouvy,
zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za každý i započatý týden prodlení smluvní
pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla uvedené v bodu 1. článku II. této smlouvy s tím, že tuto
smluvní pokutu má právo objednatel odečíst od částky uvedené ve faktuře zhotovitele.
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2. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle bodu 5. článku VII. této smlouvy,
zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 400,- Kč za každý i
započatý kalendářní den prodlení.
3. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 17 dnů po
obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy
zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči
zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje.
4. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na náhradu
případných škod vzniklých prodlením či vadným plněním zhotovitele.
5. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty
zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto
smlouvou.
6. Celková výše smluvních pokut, které musí být zaplaceny zhotovitelem podle tohoto článku
je omezena částkou 50 % ( padesát procent ) z celkové ceny díla.
7. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze
strany objednatele.

Článek IX.
Odstoupení od smlouvy
1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy.
2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy
zhotovitelem, kterým kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených v
ostatních článcích této smlouvy je, když :
a)

I přes opakovaná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní
provádění kontrol díla nebo jeho části.

b)

Zhotovitel se přes opakované upozornění objednatelem zpozdil o více než 45
( čtyřicet pět ) dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností ( zejména
nedodržel termín předání dokončeného díla uvedený v článku III. této
smlouvy ) stanovených touto smlouvou, pokud pro danou povinnost tato
smlouva výslovně nestanoví jinak

c)

Celková výše smluvních pokut, které musí být zaplaceny zhotovitelem podle
článku VIII. této smlouvy, dosáhla částky uvedené v bodu 6. článku VIII. této
smlouvy.

d)

Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně
zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou.

e)

Zhotovitel nedodržel jakost.

f)

Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen
obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla
v souladu se smlouvou.
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g)

Zhotovitel je v konkursním nebo vyrovnacím řízení nebo v likvidaci.

V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je
objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část
dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V
takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle této smlouvy spojené s
dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí
zhotovitel na účet objednatele do 30 ( třiceti ) dnů po obdržení platebního dokladu
objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze svých finančních závazků vůči
zhotoviteli své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které zhotoviteli
účtuje.
3.

Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční
prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na
zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.

4. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy
objednatelem, kterým kromě případů odstoupení zhotovitele výslovně uvedených v
ostatních článcích této smlouvy je, když :
Objednatel se přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 ( čtyřicet pět ) dnů
s úhradou faktury, kterou přijal a nevrátil v souladu s článkem II. a ostatními podmínkami
této smlouvy.
5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny podle článku II. této smlouvy, a to
ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak.
Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním
předmětu díla obohatil. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na
náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
6. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy
objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající
rozsahu provedeného díla. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok zhotovitele na
náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

Článek X.
Přechod vlastnického práva, péče o dílo, přechod rizika
1. Vlastnické právo k předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele dnem podpisu
protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami.
2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese zhotovitel. Nebezpečí škody na
předmětu díla, odpovědnost za něj a jeho ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo
poškození či jakékoliv jiné újmy, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem
protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami. Tímto
ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.
3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době
do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní

Strana 8 (celkem 11)

Krajský úřad Pardubického kraje
vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho části, včetně věcí ve všech
ohledech do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy.

Článek XI.
Předání a převzetí předmětu díla
1. Předmět díla bude předán objednateli v dohodnutém místě, kterým je :
Krajský úřad Pardubického kraje, Pardubice, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice.
2. Zhotovitel je povinen včas objednatele vyzvat k převzetí předmětu díla. Důkazní břemeno
prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové
výzvy nese zhotovitel.
3. Objednatel je povinen převzít pouze řádně ( bezvadně ) provedený předmět díla. O předání
a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí předmětu díla, který
podepíší obě smluvní strany. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při
převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden řádně, protokol o předání a převzetí díla
nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu. Pokud
objednatel v souladu s ustanovením §564 obchodního zákoníku požaduje odstranění vad
díla, opakuje se předávací řízení v nezbytně nutném rozsahu po odstranění nedostatků, pro
které objednatel odmítnul předmět díla převzít.
4. Dílo se považuje za dokončené v okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí
předmětu díla oběma smluvními stranami. Předpokladem pro vystavení protokolu o
předání a převzetí předmětu díla je řádné splnění díla dle článku I. této smlouvy.

Článek XII.
Změny, vícepráce
1. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat
změny díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10
( deseti) dnů po obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli
k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na
provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, i návrh na úpravu celkové ceny
díla (s podrobnou specifikací ) a návrh na úpravu termínu plnění.
2. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením změn
bude provedeno takto:
V případě, že bude objednatel po uzavření této smlouvy, v důsledku nových skutečností,
požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, bude požadavek na
provedení těchto prací uplatněn písemně a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín
plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku
této smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, jejichž provedení bude
mít vliv na cenu díla nebo termíny plnění, mohou být provedeny až po uzavření
písemného dodatku k této smlouvě, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou
písemně jinak. Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých
smluvními stranami.
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3. Zhotovitel připraví a bude uchovávat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech
změn, jak navrhovaných tak i schválených.
4. Normální vývoj realizace díla a úpravy prováděné zhotovitelem, které směřují k dosažení
souladu díla s podmínkami této smlouvy nebo které musí být zhotovitelem provedeny na
základě požadavků směřujících k dosažení účelu předmětu díla, nemohou být chápány a
vykládány jako změny smlouvy, nevztahuje se na ně toto ustanovení a nemohou být
důvodem ani ke zvýšení ceny díla nebo ke změně termínu plnění.

Článek XIII.
Ostatní ujednání
1. Ustanovení této smlouvy o smluvních pokutách se nedotýká nároku na náhradu způsobené
škody, tj. smluvní strany jsou oprávněny požadovat náhradu případné škody způsobené
porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.
2. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám, je
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně
uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
3. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči
zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn započíst takové nároky, tj. od částky
fakturované zhotovitelem takové náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečíst a
zhotoviteli uhradit částku takto upravenou ( sníženou ).

Článek XIV.
Náhrada škody
Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout
objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel způsobil objednateli porušením povinností
daných touto smlouvou nebo v souvislosti s plněním této smlouvy, včetně případu, kdy se
jedná o takové porušení povinnosti dané touto smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta.
Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.

Článek XV.
Závěrečná ustanovení
1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy nedošlo k žádným změnám oproti
předloženému výpisu z obchodního rejstříku a ani nebyly k tomuto datu podány žádné
návrhy na zápis změn, o nichž by objednatele písemně neinformoval. Zhotovitel se
zavazuje na výzvu objednatele neprodleně předložit aktuální výpis z obchodního či jiného
registračního rejstříku.
2. Jakékoliv změny této smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty formou
číslovaného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Tyto
dodatky budou tvořit nedílnou součást této smlouvy. Změny kontaktních osob, telefonních
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a faxových čísel se považují za provedené dnem doručení doporučeného dopisu druhé
smluvní straně.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.
4. Ve věcech neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí
zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla
sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jednostranně
nevýhodných podmínek.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží stejnopisy
dva.
7. Právní úkon byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne Vzor a schválen
usnesením číslo R/1481/07.

V Pardubicích dne :

V Praze dne :

Za objednatele:

Za zhotovitele:

………………………………………….
Pardubický kraj
Ing. Michal Rabas, hejtman

………………………………………
SUDOP PRAHA a.s.
Ing. Josef Fidler
předseda představenstva

………………………………………
SUDOP PRAHA a.s.
Ing. Tomáš Slavíček
místopředseda představenstva
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