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I. Materiální podklady a základní právní regulativy
Materiální podklady pro plnění zhotovitele jsou uvedeny ve smlouvě, jejíž součást tvoří tyto
OP, základními právními regulativy jsou zejména:












zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v pl. znění
zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v pl. znění
zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v pl.
znění
vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 503/2013 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v pl. znění
vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v pl.
znění
vyhláška č. 26/1999 Sb. HMP, o obecných technických požadavcích na výstavbu
v hlavním městě Praze ve znění pozdějších předpisů, v pl. znění
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým
se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh
nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané
stavební výrobky, v pl. znění
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v pl. znění, a
vyhláška č. 8/2008 Sb. HMP o udržení čistoty na ulicích a jiných veřejných
komunikacích, v pl. znění
vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb. o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby v pl. znění
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nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní
prostředí, v pl. znění
nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací, v pl. znění
nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v pl. znění
nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, v pl. znění
zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v pl. znění
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích, v pl. znění
vyhláška Ministerstva vnitra č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární
bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, v pl. znění
zákon č.133/1985 Sb.,o požární ochraně, v pl. znění
zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v pl. znění
zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší , v pl. znění
zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v pl. znění
zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů, v pl. znění
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v pl. znění
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pl. znění
české normy obsahující technické specifikace a technická řešení, technické a
technologické postupy nebo jiná určující kritéria k zajištění, že materiály, výrobky,
postupy a služby vyhovují účelu předmětu díla
a další právní předpisy vztahující se k předmětu plnění zhotovitele.
II. Závazek mlčenlivosti

Zhotovitel je zavázán mlčenlivostí v souvislosti s plněním smlouvy a dodržováním
bezpečnostních požadavků, jak jsou stanoveny a požadovány objednatelem. Zhotovitel není
oprávněn pověřit prováděním díla další osobu (poddodavatele/subdodavatele), která by před
zahájením svých plnění takový závazek vůči objednateli nepřevzala. Prohlášení o mlčenlivosti
je součástí smlouvy o dílo. V případě, že zhotovitel anebo osoba, kterou pověřil prováděním
díla (poskytováním plnění), poruší závazky uvedené v tomto článku OP, vzniká objednateli
právo od smlouvy odstoupit.
III. Podklady, pokyny a věci předané objednatelem
3.1. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy řádně překontroloval předané podklady
a řádně prověřil místní podmínky významné pro plnění svých povinností, všechny nejasné
podmínky pro realizaci svého plnění si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele a místním
šetřením. Všechny technické a ostatní podmínky svého plnění zahrnul do kalkulace cen,
veškeré své požadavky na objednatele uplatnil ve smlouvě.
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3.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost
požadovaných změn a dodatků, ať už z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla či
rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními smlouvy nebo s platnou právní
úpravou. V případě, že objednatel na svých pokynech a požadavcích bude i přes takové
upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn odmítnout jejich splnění tehdy, pokud by
se jejich splněním mohl vystavit nebezpečí správního nebo trestního postihu. Zhotovitel se
dohodne s objednatelem ohledně požadavků objednatele na změny díla formou dodatků
smlouvy. Stejným způsobem je povinen smluvně zavázat třetí osoby(poddodavatele), které
v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.
3.3. Objednatel je oprávněn, po projednání se zhotovitelem, kteroukoliv z částí plnění
zhotovitele zajistit vlastním přičiněním a to sám či prostřednictvím třetí osoby. V tomto
případě se objednatel zavazuje výsledky tohoto plnění včas, v úplnosti a v potřebné kvalitě
zhotoviteli předat tak, aby nenarušil plnění zhotovitele v rámci výkonů navazujících pro řádné
plnění předmětu smlouvy. O tom, že takto hodlá postupovat, je objednatel povinen zhotovitele
bez zbytečného odkladu vyrozumět. Smluvní cena se v takovém případě sníží o cenu poměrně
připadající na plnění zajištěné objednatelem.
IV. Součinnost smluvních stran
4.1. Smluvní strany se zavazují vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro
realizaci smlouvy, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to
není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních smlouvy a těchto OP. Především jsou
smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a
vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku
požadovat, k řádnému splnění jejich smluvních povinností. To se týká i připravenosti
k poskytování konzultací vzájemně smluvními stranami k tomu, aby pro činnost obou
smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace.
4.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým
smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují
neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a
které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde,
je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, který
stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.
4.3. Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění smlouvy
navrhovat a provádět opatření, směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími
přílohami, pro naplňování předmětu smlouvy a k ochraně objednatele před škodami, ztrátami
a zbytečnými výdaji a poskytovat objednateli a případně jeho technickému dozoru a jiným
osobám zúčastněným na smlouvě veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou
součinnost.
4.4. Tvoří-li dílo sjednané ve smlouvě součást plnění objednatele vůči třetí osobě, je
zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména
respektovat celkový postup prací a vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt těchto prací, i když
jej k tomu jinak smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout objednateli, případně třetí osobě
potřebné informace a podle potřeby objednatele se zúčastnit koordinačních jednání.
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4.5. V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu smlouvy sjednaly smluvní
strany tyto lhůty:
3 pracovní dny pro předávání např. dožádaných stanovisek a podkladů
Pokud si však ihned při převzetí plnění nebo požadavku jedna ze smluvních stran vymíní
lhůtu delší, platí takto stanovená lhůta, nejvíce však 15 pracovních dnů. Stanovené lhůty
počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena
písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti. Je-li druhá smluvní strana ve stanovené
lhůtě nečinná, má se zato, že nemá námitky ohledně uvedené skutečnosti.
V. Provádění díla
5.1. Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svého plnění, koordinovat činnost
jednotlivých svých zhotovitelů (podzhotovitelů) při přípravě, realizaci a dokončování díla
v souladu se smlouvou a těmito OP. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu časového
postupu a kvality svých dodávek a prací.
5.2. Vybrané činnosti svého plnění bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu
oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto činnostem autorizovány
dle zvláštních předpisů anebo zaměstnanci pod jejich dohledem. Obnovu kulturních památek
zhotovitel provádí výhradně prostřednictvím osob, které jsou k provádění příslušných prací
oprávněny na základě povolení Ministerstva kultury ČR.
5.3. Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci např. dokladů vydaných
dotčenými orgány. Potřebné doklady předloží zhotovitel ke dni splnění díla. Veškerá textová
dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli musí být
předložena v českém jazyce.
5.4. Plní-li zhotovitel část svých povinností podle smlouvy prostřednictvím třetí osoby, je
povinen tyto třetí osoby zavázat a požadovat záruky plnění tak, aby nebylo ohroženo plnění
jeho závazků ze smlouvy vůči objednateli včetně závazků k náhradě škody a placení
majetkových sankcí.
5.5. Zhotovitel bude dbát na dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce a
požární ochrany jeho zaměstnanci na staveništi (např. při místním šetření či při výkonu
autorského dozoru) v celém rozsahu svého plnění dle smlouvy. V případě nedodržení tohoto
ustanovení, bude uplatněna pozastávky platby (plateb) jemu náležejících. Kontrolu
dodržování BOZP a PO bude provádět pověřený pracovník objednatele.
5.6. Přestanou-li se v průběhu provádění díla materiály a zařízení uvedená v příslušné části
zadávací dokumentace vyrábět a bude potřeba je nahradit jinými nebo je-li ve vývoji nový
materiál nebo zařízení, jehož použití nebylo možno začlenit do příslušné dokumentace a jeho
používání bude výhodné, navrhne zhotovitel písemně objednateli jejich použití při provádění
díla s uvedením jejich
vlivu na cenu a na budoucí provedení díla (stavby). Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby
použitím náhradních materiálů nedošlo ke snížení jakosti a projektovaných vlastností díla.
5.7. V případě rozporů podkladů vymezujících obsah, rozsah a vlastnosti díla nebo okolnosti a
způsob jeho provedení, platí jako sjednaná vlastnost či okolnost plnění díla ta, která byla
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sjednána, popř. rozhodnuta příslušným správním či soudním orgánem, popř. stanovena jiným
způsobem v souladu se smlouvou či právními předpisy jako poslední.
5.8.V případě ohrožení splnění závazku provést dílo nebo jeho část z důvodu, že zhotovitel
ani po předchozím písemném upozornění a projednání neopatřil nebo nezajistil opatření věcí
k jeho provádění potřebných, je zhotovitel povinen postupovat podle pokynů objednatele.
Objednatel je rovněž oprávněn tyto věci opatřit vlastním jménem. Veškeré náklady s tím
související i event. vzniklá škoda jdou k tíži zhotovitele.
5.9. Pro zjednání nápravy eventuálních vad plnění a nedodělků je zhotovitel povinen učinit
bezodkladná opatření a informovat o nich ihned objednatele, jehož pokyny k zahájení prací a
odstranění těchto nedodělků je povinen dodržet.
5.10. Zhotovitel je dále při plnění svých závazků ze smlouvy povinen:
- postupovat tak, aby nebyla ohrožena ochrana umělecky cenných prvků. Pokud specifikace
takových věcí není zřejmá z materiálních podkladů, které objednatel zhotoviteli podle
smlouvy předává, sdělí objednatel zhotoviteli neprodleně na jeho písemnou výzvu
podrobnosti ohledně věcí, kterých se tento závazek týká,
- upozornit objednatele na skutečnosti zakládající oznamovací nebo jinou obdobnou
povinnost objednatele nebo vlastníka věcí chráněných zákonem č. 20/1987 Sb. o státní
památkové péči ve znění pozdějších předpisů, pokud by mohly být budoucím prováděním
předmětu díla - stavby dotčeny a zákon tuto povinnost vlastníku věcí nebo jiné zodpovědné
osobě ukládá, v případě porušení takové povinnosti je zhotovitel povinen nahradit objednateli
vzniklou škodu.
5.11. Přerušení prací:
Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí objednatele a dále je oprávněn
práce přerušit v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho
provedení dohodnutým způsobem. Každé přerušení prací je zhotovitel povinen neodkladně
písemně objednateli oznámit spolu se zprávou o předpokládané délce, jeho příčinách, trvání a
navrhovaných opatřeních zabezpečujících nejúčelnější a nejefektivnější způsob jejich
odstranění.
5.12. Kontroly:
Objednatel je rovněž oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu přípravy smlouvy,
přípravy a realizace díla a kontrolu závěrečného vyúčtování předmětu plnění. Všichni
účastníci naplňování předmětu smlouvy jsou povinni vytvářet podmínky pro provádění
cenové kontroly.
VI. Převzetí díla nebo jeho části
6.1. Ukončení díla
Termín splnění se považuje za dodržený, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo řádně
ukončeno a protokolárně převzato, tj, bude sepsán závěrečný protokol o převzetí díla.
Zhotovitel se výslovně zavazuje, že jím zajišťovaný předmět plnění v rozsahu smlouvy bude
dokončený, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, v souladu
s požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci,
v souladu
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s požadavky na přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu a v souladu
s požadavky předpisů o památkové péči a bez vad a nedodělků. Uvedené vlastnosti musí být
prokázány dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není
objednatel povinen dílo převzít. Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu
podle obecně závazných předpisů jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo
jiným porušením závazku zhotovitele.
6.2. Převzetí díla nebo jeho části
Objednatel může dílo převzít, bude-li vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky,
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho nerušenému užívání k určenému účelu.
V tom případě však nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do doby řádného ukončení díla
a převzetí díla nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.
6.3. Příprava k předání díla nebo jeho části
Jestliže zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není
řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při tom se
zjistí, že dílo nebylo připraveno k předání a převzetí, uhradí zhotovitel náklady a škody
objednateli.
Zhotovitel dále vytvoří řádné věcné i organizační podmínky k předání díla v místě určeném
objednatelem, nebude-li výslovně určeno, rozumí se jím sídlo objednatele.
Pro přejímací řízení díla zhotovitel dále připraví veškeré doklady a to zejména doklady
potřebné pro řádný průběh předání a převzetí.
6.4. Zápis (protokol) o převzetí díla
V případě, že dílo bude předáváno postupně, dohodnou smluvní strany pracovním pořádku
harmonogram jeho přejímek.
V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné a nedodělky, které samy o sobě
ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla a objednatel dílo převezme, sepíší smluvní strany
v závěrečném protokolu o převzetí díla přesně tyto vady a nedodělky a zároveň dohodnou
lhůty pro jejich odstranění.
Protokol o převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných
vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění.
Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší smluvní strany zápis, v němž uvedou svá
stanoviska a jejich odůvodnění.
Po odstranění vad a nedodělků, pro které zhotovitel odmítl dílo převzít nebo dílo převzal,
jednalo-li se o ojedinělé drobné vady a nedodělky, opakuje se přejímací řízení v nezbytně
nutném rozsahu . V takovém případě je možné k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém
objednatel prohlásí, že dílo přejímá bez zjevných vad, protokol je pak uzavřen podepsáním
dodatku.
VII. Náležitosti účetních a daňových dokladů
7.1. Platby budou prováděny na základě účetních a daňových dokladů (zálohový list,
splátkový list – faktura, konečná faktura), a to v návaznosti na postup prací při provádění díla.
Účetní a daňový doklad musí obsahovat tyto náležitosti –
- označení povinné a oprávněné osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ,
- den odeslání a den splatnosti,
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označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba,
konstantní a variabilní symbol,
účtovaná částka
ve splátkovém listě a v konečné faktuře dále vyúčtování poskytnutých záloh, účtovaná
částka bez DPH, účtovaná částka včetně DPH,
důvod účtování s odvoláním na smlouvu,
razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení zálohového listu a konečného účetního a
daňového dokladu,
soupis příloh.

7.2. Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící
zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2
ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2
ZDPH, je povinnou přílohou faktury- daňového dokladu oznámení o změně registračních
údajů zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti
faktury-daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného
plnění, zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury-daňového dokladu a požádá
zhotovitele o jiný účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce
zdanitelného plnění (§ 109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro
zajištění DPH (§ 109a ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížit o
DPH, kterou zaplatí na účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli
zaplacena.
VIII. Smluvní pokuty
8.1. Není-li smlouvou sjednána smluvní pokuta, jsou smluvní strany v případě porušení svých
závazků povinny hradit tyto smluvní pokuty:
Smluvní pokuta za prodlení s provedením díla činí 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení.
Smluvní pokuta za nesplnění dílčího termínu plnění činí 0,5 % z ceny díla za každý den
prodlení.
Smluvní pokuta za porušení povinností stanovených v čl. 4.2. nebo 4.4. nebo 4.5. činí 1000,Kč za každý den až do splnění povinnosti.
Smluvní pokuta za nesplnění lhůty pro odstranění vad a nedodělků činí 1000,- Kč za každý
den prodlení.
8.2. V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že
dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při
přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo připraveno k odevzdání a převzetí se sjednává
smluvní pokuta ve výši 30.000,- Kč.
8.3. Smluvní strany se shodly, že se smluvní pokuty nezapočítávají na náhradu škody, tj, že se
vedle smluvní pokuty hradí náhrada škody a to v celé její výši. Zaplacením smluvní pokuty
není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, jakož i náhradu škody jsou smluvní strany
oprávněny vymáhat kdykoli, a to i bez ohledu na případné odstoupení kterékoli ze smluvních
stran od smlouvy.
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IX.
Odpovědnost za vady – záruka
9.1. Plnění má vady, jestliže nebylo provedeno řádně podle smlouvy. Vadami se rozumí i
nedodělky, tj. nedokončené práce (plnění). Drobné odchylky od zadané dokumentace, které
nemají vliv na zvýšení ceny plnění zhotovitele se nepovažují za vady či nedodělky v případě,
že s nimi vyjádřil objednatel písemný souhlas, za předpokladu , že tyto odchylky budou řádně
vyznačeny.
9.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti
stanovené: na základě požadavků objednatele, které byly uvedeny v zadání příslušného
výběrového řízení, technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti
a jakost odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii,
materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky. Neníli stanoveno jinak, je zhotovitel odpovědný za vady plnění podle ust. § 2615 občanského
zákoníku.
Objednatel je oprávněn reklamovat u zhotovitele vady jeho plnění nejpozději do konce
záruční doby. Reklamaci provádí objednatel písemně, v reklamaci vady popíše a uvede své
požadavky, včetně termínu pro odstranění vad zhotovitelem s tím, že má právo:
půjde-li o vady nepodstatné (§ 2107 OZ ) na bezplatné a bezodkladné odstranění takových
vad a nedodělků – opravou opravitelných částí předmětu plnění, výměnou neopravitelných
částí, dodáním nedodaných částí anebo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny díla.
Půjde-li o vady podstatné (§ 2106 OZ) má objednatel , vedle nároků shora uvedených, právo
od smlouvy odstoupit, nebo žádat odstranění vady dodáním nové věci bez vady.
9.3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel má právo volby způsobu odstranění
důsledku vadného plnění. Zhotovitel je povinen do 5ti dnů ode dne obdržení reklamace zaslat
objednateli své písemné stanovisko s uvedením, zda reklamaci uznává nebo sdělí objednateli
své námitky spolu s jejich odůvodněním. Zhotovitel se zavazuje zahájit bezplatné odstranění
vad díla nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení reklamace, a to i tehdy neuznává-li
odpovědnost za své vady. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění, běží pro
toto náhradní plnění nová záruční doba v délce původní záruční doby a to ode dne převzetí
nového plnění objednatelem.
9.4. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady či nedodělky v objednatelem stanovené lhůtě
přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady či
nedodělky neodstraní, má objednatel kromě výše uvedených práv rovněž právo zadat
provedení oprav jinému zhotoviteli. Objednateli v takovém případě vzniká nárok, aby mu
zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto
postupu zaplatí, nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě
nezaniká.
9.5. Záruční doba počíná běžet dnem, kdy zhotovitel protokolárně předá své plnění
objednateli bez vad a nedodělků a ten jej převezme.
9.6. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají, ohledně objednateli
předanému předmětu díla, ani pro případ odstoupení jedné ze stran od smlouvy. Nároky
z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.
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X.Zánik závazků
Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají:
10.1. splněním.
Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají především jejich splněním.
10.2. dohodou smluvních stran
Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i smlouva jako celek mohou rovněž zaniknout,
dohodnou-li se na tom smluvní strany formou písemného dodatku ke smlouvě. Takový
dodatek musí být písemný a obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany,
které takový dodatek uzavírají, mohly pomyslet, jinak je neplatná.
10.3.odstoupením od smlouvy
Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem. Ohledně
podmínek pro odstoupení od smlouvy dohodly smluvní strany toto:
zmaření účelu smlouvy – pokud by z jakéhokoliv důvodu, na který smluvní strany při podpisu
smlouvy nepomyslely nebo nemohly pomyslet, mohl být zmařen její účel, jsou objednatel i
zhotovitel povinni neprodleně, nejpozději však do 14ti dnů ode dne, kdy taková skutečnost
vyjde najevo, sjednat písemný dodatek, jímž účelu smlouvy bude dosaženo. Nesplní-li
některý z nich povinnost takový dodatek uzavřít, může se druhá smluvní strana obrátit na
soud s návrhem na určení obsahu tohoto dodatku dle ust. § 1749 OZ. Za nesplnění povinnosti
uzavřít dodatek se považuje též, je-li účastník sice ochoten uzavřít, avšak za podmínek, které
by jej oproti původnímu ujednání nespravedlivě zvýhodňovaly.
jednostranné odstoupení smluvní strany – kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od
smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti přestože byla
na tuto skutečnost prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) upozorněna.
Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jeho závazku náhradní
(dodatečnou) lhůtu, vniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty, to
neplatí jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní.
V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůty
dodatečného plnění, poté, co, prohlášení druhé smluvní strany obdržela. Co smluvní strany
považují za podstatné porušení smlouvy, je stanoveno ve smlouvě.
Odstoupí-li od smlouvy objednatel, vzniká mu nárok na úhradu více nákladů vynaložených na
dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklým prodloužením termínu jeho dokončení ve stejném
rozsahu.V takovém případě bude na náklad zhotovitele operativně pořízeno a realizováno
stanovisko expertů k provedení nezbytných činností, které by alespoň částečně vyhověly
původním požadavkům objednatele. V případě, že od smlouvy odstoupí oprávněně zhotovitel,
nese úhradu nákladů dle tohoto bodu objednatel.
10.4. zrušením smlouvy zaplacením odstupného
Smlouvu lze zrušit zaplacením odstupného, pokud tak smlouva stanoví a je-li v ní upravena
výše odstupného.
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10.5. dodatečnou nemožností plnění
Pro dodatečnou nemožnost plnění se použijí příslušná ustanovení obč. z.
10.6. Pokud není ve smlouvě nebo těchto OP uvedeno jinak zanikají skončením účinnosti
smlouvy nebo jejím zánikem všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením
účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení
smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky
smluvních stran, podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze, které mají trvat i nadále nebo
u kterých tak stanoví zákon.
Zhotovitel je v tomto období povinen provést dle dispozic objednatele veškeré kroky,
nezbytné buď k přerušení provádění díla nebo k předání všech věcí s dílem souvisejících nebo
jejich části jiné osobě.
Zhotovitel je v průběhu výpovědní lhůty, resp. po zániku smlouvy si počínat tak, aby předešel
jakýmkoliv škodám a aby minimalizoval ztráty v důsledku přerušení plnění předmětu díla.
Vypořádání bezdůvodného obohacení provede objednatel naturální restitucí a nebude-li
možná, uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se
smlouvou do zániku smlouvy obohatil, přičemž nebude rozhodná hodnota provedených prací,
tj. toho, co zhotovitel pozbyl. Znalce k určení výše bezdůvodného obohacení určí a zaplatí
objednatel. Zanikla-li smlouva z důvodu na straně zhotovitele, zhotovitel uhradí objednateli
náklady na znalce
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