
Zápis z 2.zasedání 

Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu (dále jen VPRID)

konané dne 26.1.2015 v 15:30 h v zasedací místnosti RM

Přítomni: Ing. Hermély Petr (předseda výboru), Dostál Marek, Ing. Draška Jiří, Ing.arch. Horký Jan, 

Mlčák Ladislav, Ing. Prachař Antonín (odchod 18:30), Švestková Valéria, Ing. Tužín Tomáš,  

Ing. Lesáková Kamila (organizační pracovník)

Omluveni: Mgr. Pavlíček Robert

Hosté: Košutek Pavel, Ing. Měřínský Petr, Mgr. Karola Petr (vedoucí odboru VNITŘ), Ing. Pavel Gala

(vedoucí odboru ROZ), Mgr. Vojtášek Zdeněk (vedoucí odboru MAJ), Bc. Kalincová Bohdana a 

Ing. Řihošková Alena (z úseku veřejných zakázek), Ing. Machurová Miroslava (odd. koncepce a rozvoje 

města), Ing. Hana Mikulová (odd. projektových řízení a správy dotací), Ing. Dostál Zdeněk a Raba Jiří 

(odd. investic a technické správy), paní Kopšová Martina (příjemce dotace na vybudování TI)

Program:

1. Vnitřní předpis č. 9/2012, který řeší zásady postupu zadávání veřejných zakázek - aktualizace

2. Veřejná prostranství Jižní čtvrť I, 2.etapa (IPRM) – podmínky  veřejné zakázky  

3. Cyklostezka Přerov, nábř.PFB – podmínky veřejné zakázky 

4. Dodatek smlouvy o poskytnutí dotace na stavbu technické infrastruktury (žadatelé B. +K., ) 

5. Dodatek smlouvy o poskytnutí dotace na stavbu technické infrastruktury (žadatel S.J.

6. Různé 

Předseda VPRID zahájil jednání, přivítal všechny přítomné členy i hosty výboru - náměstky primátora. 

Výbor je v počtu 8 přítomných členů (1 omluven) usnášeníschopný.

Původně navržený program byl pro množství projednávaných materiálů upraven, a to strategický 

plán rozvoje města a oblasti činnosti VPRID byla přesunuty na příští jednání, a bod aktualizace 

vnitřního předpisu bude zařazen na začátek jednání. K návrhu úpravy programu proběhlo hlasování –

viz příloha č.1 usnesení.

1. Aktualizace vnitřního předpisu č. 9/2012 – VPRID byl informován o připravované aktualizaci

vnitřního předpisu (dále jen VP) úsekem veřejných zakázek, který předložil výboru hlavní body 

rozpracovaného předpisu. Navržené změny: 

1.1. Úsek VZ navrhl dořešit a doplnit do VP proces plánování investic a projektového řízení, které

by měl navrhnout odbor ROZ. Proces plánování investic je nutno chápat jako součást implementace 

strategického plánu rozvoje města. Konkrétně nastavit proces vytváření a aktualizace akčního plánu 

s vazbou na následné vytváření rozpočtu města.

1.2. zveřejňování VZ malého rozsahu (VZMR), tak aby byly zveřejňovány VZ v hodnotě <500 tis. 

Kč. Doposud se zveřejňovaly VZ v hodnotě 100-500 tis. Kč pouze výčtem, ve čtvrtletních intervalech, 

nově by VZMR vč. podrobností zveřejňoval příslušný odbor nebo organizace zřízená městem, tak aby 

systém umožňoval např. vyhledávání pomocí filtru.



1.3. Podíl VPRID na přípravě a realizaci zakázek – záměrem VPRID je spolupráce na zadávání PD i 

zadávání VZ, ve smyslu kontroly a doplnění podmínek zadání PD, výběru oslovovaných firem 

(u VZMR), zadávacích podmínek VZ, případně kontroly během realizační fáze.

1.4. Zadavatel VZ – úsek VZ ponechává v návrhu VP pravomoc zadávání VZ do 500 tis. Kč na 

příslušném odboru, zadávání VZ nad 500 tis. Kč na RM. K případné změně zadavatele – posunu 

zadávání z RM na ZM (var.I: schvalování významných zakázek ZM, menší zakázky RM nebo var.II  

schvalování všech zakázek ZM) výbor nezaujal stanovisko. 

Hlasování k bodu 1 proběhlo na závěr celého jednání - viz příloha č.1 usnesení.

2. Veřejná prostranství Jižní čtvrť I, 2.etapa (IPRM) – podmínky  veřejné zakázky  

Úsek VZ ve spolupráci s odborem ROZ a MAJ zpracovali zadávací dokumentaci a obchodní podmínky 

na investiční akci „Veřejná prostranství Jižní čtvrť I, 2.etapa“. VPRID předložené materiály prostudoval 

a doporučuje úseku VZ změny uvedené v příloze č.2

Hlasování k bodu 2 proběhlo na závěr celého jednání - viz příloha č.1 usnesení.

3. Cyklostezka Přerov, nábř.PFB – podmínky  veřejné zakázky  

Úsek VZ ve spolupráci s odborem ROZ a MAJ zpracovali zadávací dokumentaci a obchodní podmínky 

na investiční akci „Cyklostezka Přerov, nábř.PFB“. VPRID předložené materiály prostudoval a 

doporučuje úseku VZ změny uvedené v příloze č.3. 

Hlasování k bodu 3 proběhlo na závěr celého jednání - viz příloha č.1 usnesení.

4. Dodatek smlouvy o poskytnutí dotace na stavbu technické infrastruktury (žadatelé B. +K.,) 

Projednání žádosti o uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace se zúčastnila paní K., aby 

vysvětlila důvody jejich žádosti.  Povinností příjemců dotace (p.B. a pí K.) bylo dle smlouvy do 2let od 

jejího uzavření postavit veškeré stavby technické infrastruktury uvedené ve smlouvě. Z důvodu 

odstoupení spoluinvestora zrealizovali pouze stavbu NN, která není součástí dotace, a v dalších 

pracích se nepokračovalo. Pí K. je po celou dobu v jednání s novými spoluinvestory. Realitní 

kanceláře nabízí pozemky k prodeji, přesto se doposud nepodařilo nalézt ani spoluinvestora ani 

vážného zájemce o stavbu RD v uvedené lokalitě.  VPRID žádost příjemců dotace projednal. V rámci 

diskuse o usnesení (Var. I – doporučuje ZM uzavřít dodatek smlouvy o poskytnutí dotace; Var. II -  

nedoporučuje ZM uzavřít dodatek smlouvy o poskytnutí dotace) VPRID navrhl III.variantu usnesení, 

v němž doporučuje ZM neuzavřít dodatek smlouvy a doporučuje částečné prominutí penále. Penále 

snížit na hodnotu ve výši běžných úroků z doposud poskytnuté dotace za dobu od poskytnutí dotace 

do okamžiku jejich vrácení na účet města – přesné znění usnesení viz příloha č.1 usnesení. Hlasování 

o návrhu usnesení k bodu 4 proběhlo na závěr jednání.

5. Dodatek smlouvy o poskytnutí dotace na stavbu technické infrastruktury (žadatel S. J.,) 

P. S. (příjemce dotace) požádal o uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace z důvodu 

prodloužení termínu kolaudace SO VO. VO bylo postaveno v termínu, avšak nebylo požádáno o 

vydání kolaudačního souhlasu. Povinností příjemce dotace (p.S.) bylo do 2let od uzavření smlouvy 

postavit veškeré stavby technické infrastruktury. V případě nesplnění této podmínky je smluvně 

nastavena povinnost vrátit poskytnutou dotaci a uhradit penále dle postupu stanoveného v zákoně č. 



250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Podmínka převodu staveb TI (případně 

pozemků) do vlastnictví města nebo správců sítí zůstává zachována.

VPRID celou záležitost diskutoval. V rámci diskuse bylo zkonstatováno, že příjemce dotace by měl být 

potrestán za nesplnění termínu kolaudace VO, které bylo realizováno v termínu. Padlo několik 

různých názorů k adekvátnosti nastavených sankcí. Jelikož podíl rozpočtovaných nákladů VO na 

celkových nákladech staveb TI činí 4% anebo podíl rozpočtovaných nákladů VO z nákladů na veřejně 

přístupné plochy a zařízení činí 11%, může být smluvně nastavená sankce vnímána za neadekvátně 

vysokou.

V rámci diskuse o usnesení (Var. I – doporučuje ZM uzavřít dodatek smlouvy o poskytnutí dotace; 

Var. II -  nedoporučuje ZM uzavřít dodatek smlouvy o poskytnutí dotace), VPRID navrhl III.variantu 

usnesení, v němž by doporučil ZM uzavřít dodatek smlouvy, ale zároveň na základě klauzule „v 

odůvodněných případech může Rada a Zastupitelstvo města Přerova rozhodnout jinak“ (čl.VI.,odst.5 

Programu podpory výstavby technické infrastruktury) by doporučil ZM uložit příjemci dotace sankci 

za nedodržení termínu kolaudace stavby VO.

Hlasování o návrhu usnesení k bodu 5 proběhlo na závěr jednání. Přesné znění usnesení je uvedeno 

v příloze č.1 usnesení.

6. Různé

Pan Hermély, jakožto zastupitel, připravil ve spolupráci s p. Horkým materiál do ZM, v němž 
doporučoval ZM k vytvoření Pracovní skupiny pro úpravu smluv. Předseda VPRID informoval o stažení 
tohoto materiálu. 

Na závěr jednání proběhlo hlasování k bodům 1-5 programu.

Termín dalšího zasedání byl dohodnut na 3.2.2015 v 15:00. Místo jednání bude upřesněno 
v pozvánce. Zasedání bylo ukončeno ve 20:30 h.

V Přerově dne 29.1.2015

Zapsala: Ing. Lesáková Kamila

…………………………v.r.……………………………..

Ing. Petr Hermély

Přílohy:

Příloha č.1  - Usnesení

Příloha č.2 – připomínky k podmínkám VZ „Veřejná prostranství Jižní čtvrť I, 2.etapa“

Příloha č.3 – připomínky k podmínkám VZ „Cyklostezka Přerov, nábř.PFB“

Prezenční listina



Příloha č.1

Usnesení č. 02

Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu

ze dne 26.1.2015

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu

_______________________________________________________________________________

UVPRID/02/01/2015 Úprava programu

schvaluje úpravu programu
Hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0

_______________________________________________________________________________

UVPRID/02/02/2015 Zveřejňování zakázek

doporučuje odboru veřejných zakázek upravit vnitřní předpis č. 9/2012 „Zásady postupu při zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu a tvorby registru akcí“ tak, že budou zveřejňovány všechny 

zakázky nad 50 000,- Kč, u projektových prací a průzkumu nad limit 20 000,-Kč.

Výsledek hlasování: Pro/7, Proti/0, Zdržel se/0

________________________________________________________________________________

UVPRID/02/03/2015 Podíl VPRID na přípravě a realizaci zakázek

bude účasten přípravy zadávací dokumentace a schvalování zadávacích podmínek veřejných zakázek 

malého rozsahu, a to ZD, které se svým charakterem týkají činnosti výboru, a členové VPRID budou 

členy komise při výběrovém řízení.

Výsledek hlasování:  Pro /7, Proti/0, Zdržel se 0

_________________________________________________________________________________

UVPRID/02/04/2015 Aktualizace vnitřního předpisu č. 9/2012

konstatuje, že návrh nového předpisu prostudoval, připomínkoval a vnitřní předpis bude schvalovat 

až jako celek.

Výsledek hlasování:  Pro /7, Proti/0, Zdržel se 0

_________________________________________________________________________________

UVPRID/02/05/2015 Podmínky VZ „Veřejná prostranství Jižní čtvrť I.-II.etapa“ a „Cyklostezka 
Přerov, nábř. Protifašistických bojovníků“

doporučuje úpravu zadávacích podmínek VŘ „Veřejná prostranství Jižní čtvrť I.-II.etapa“ a 

„Cyklostezka Přerov, nábř. Protifašistických bojovníků“ dle přílohy.

Výsledek hlasování:  Pro /7, Proti/0, Zdržel se/ 0

UPRID/ 02/06/2015 Dodatek smlouvy o poskytnutí dotace na stavbu technické infrastruktury



ve věci žádosti pí K.  a p. B.  na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace č. MMPr-

SML/844/2012 doporučuje ZM schválit variantu III., tedy neuzavřít dodatek smlouvy o poskytnutí 

dotace a zároveň smluvní penále nahradit smluvní pokutou ve výši běžného úroku za 600 tis. Kč po 

dobu od poskytnutí dotace do doby jejího vrácení. Přesnou částku této sankce pro účely návrhu ZM 

vyčíslí Odbor ekonomiky.

Výsledek hlasování:  Pro /7, Proti/0, Zdržel se/ 0

UVPRID/02/06/2015 Dodatek smlouvy o poskytnutí dotace na stavbu technické infrastruktury

ve věci žádosti p. S.  na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace č. MMPr - SML/516/2012 

doporučuje ZM schválit Variantu III., tedy uzavřít dodatek smlouvy o poskytnutí dotace spočívající v 

prodloužení termínu ke splnění podmínek, které vyžadují stavebně právní předpisy na stavbu VO a o 

zkrácení výše dotace ve výši skutečných nákladů na vybudování pozdě zkolaudovaného VO. 

Podmínka bezplatného převodu VO vč. dotčených pozemků na město zůstává zachována. Přesnou 

částku pro účely návrhu usnesení ZM vyčíslí Odbor ROZ.

Výsledek hlasování:  Pro /5, Proti/0, Zdržel se/ 2

UVPRID/02/07/2015 Materiál do ZM

vzal na vědomí stažení návrhu usnesení ZM o zřízení „Pracovní skupiny pro úpravu smluv“ 

předkládaný Ing. Petrem Hermélym.

Výsledek hlasování:  Pro /7, Proti/0, Zdržel se/ 0

Pozn. číslování usnesení ani i zkratka výboru zatím nebyly schváleny, proto postupováno dle logiky 
číslování z finančního výboru.

V Přerově dne 26.1.2015

…………………………v.r.……………………………..

Ing. Petr Hermély



Příloha č.2 – připomínky k podmínkám VZ „Veřejná prostranství Jižní čtvrť I, 2.etapa“

ZD Jižní čtvrť I:

- Str. 3, bod 4.1. Předmět veřejné zakázky – zestručnit. Je podrobně popsán, podrobné 
informace obsahuje PD Např. konstrukční skladba ploch, příčné sklony atd.

- Str. 7, bod 4.2 Klasifikace předmětu veřejné zakázky – doplnit 45213316-1 Stavební úpravy 
chodníků, ponechat pouze to, co je zásadním obsahem zakázky. Návrh vyjmout dopravní 
značky, nátěry povrchu parkovišť a silnic, nádoby na odpad, odpadkové koše, lavičky, krajinné 
úpravy.

- Str. 8, bod 5.1 Termíny plnění – z důvodu termínové podmínky dokončení realizace akce z 
dotace IPRM nahradit lhůtu fixním termínem

- Str.17, bod 13.1., písm.b) Projektová činnost ve výstavbě – prověřit nutnost předkládání 
oprávnění 

- Str.18, bod 14.1. Technické a kvalifikační předpoklady, rozsah požadovaných informací -
snížení lhůty z 5 na 3 roky (seznam provedených prací za posledních 3 roky) z důvodu např. 
omezení nově vzniklých firem

- Str.18, bod 14.1. Technické a kvalifikační předpoklady, vymezení minimální úrovně - zmírnění 
podmínek na min.3 stavební práce, z nichž alespoň 1 v rozsahu finančních prostředků 
s hodnotou ve výši min. 6 mil. Kč bez DPH

- Str.25, bod 19.6. Pojištění odpovědnosti za škodu – snížení min. limitu pojištění na  10 mil. Kč

Obchodní podmínky Jižní čtvrť I:
- Str. 6, čl. IV.Doba a místo plnění – lhůtu ukončení realizace nahradit fixním datem a uvést 

také „předpokládaný termín zahájení“ (obdobně jako ve sml. ze Vsetína)
- Str.9, čl.VII Práva a povinnosti smluvních stran, odst.2 – Doplnit povinnost umožnit vstup na 

stavbu jiné osobě pověřené objednatelem
- Str.13, čl. X Provádění díla, odst. 20 - Zvážit uvedený požadavek, zvláště, má-li být seznam lidí 

ve stavebním deníku. Případně snížit sankci na přiměřenou úroveň.
- Str.14, čl. XII. Stavební deník, deník víceprací a méněprací - podmínky vedení stavebního 

deníku upravuje závazně stavební zákon, proto ponechat  jen to, co bude vyžadováno nad 
jeho rámec a co je nutné zvláště podtrhnout. Dále by bylo vhodné definovat vícepráce a 
méněpráce.

- Str.16, čl. XIV. Záruční podmínky a vady díla – bylo by dobré definovat vady a nedodělky. 
Např: „Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díly, stanovených 
projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se 
rozumí nedokončená práce oproti projektové dokumentaci.“

- Str.16, čl. XIV. Záruční podmínky a vady díla, odst. 3 - Prodloužit na 5 let na stavební práce 
anebo na 60měsíců na "celý předmět plnění"

- Str.17, XV. Odpovědnost za škodu, odst. 4 – snížení limitu pojištění na 10 mil. Kč 
- Str. 17, XVI. Sankční ujednání - doplnit ustanovení zajišťující ochrana proti průtahům se 

zhotovením a  tedy ohrožením dotace. Např.: (ze smlouvy města Vsetína) „V případě prodlení 

zhotovitele se závazkem dokončit dílo řádně a včas, se zhotovitel výslovně objednateli 

zavazuje uhradit objednateli veškeré škody vzniklé v příčinné souvislosti s tímto prodlením, a 

to včetně škody v plné výši dotace (až 85 % celkových způsobilých výdajů projektu), kterou by 

objednatel v krajním případě neobdržel nebo byl povinen vrátit, pokud by sám nedodržel 

příslušné dotační podmínky z důvodu prodlení zhotovitele s plněním závazku dokončit dílo 

řádně a včas.“



- Str. 17, XVI. Sankční ujednání, odst. 4 – snížení smluvní pokuty za nedodržení termínu 
k odstranění vady a termínu k započetí prací s odstr.vad na 2000 Kč/den

- Str. 18, XVI. . Sankční ujednání, odst.7 – snížit sankci, pokud zůstane požadavek na X.20 
(písemné sdělování fyzických osob pohybujících se na pracovišti, vč. subdodavatelů,…)

- Str. 18, XVI. . Sankční ujednání, odst.8 – opravit v textu odkaz na chybně uvedený čl., myšlen 
zřejmě čl. XIII.

- Str. 18, XVII. Zánik smlouvy - doplnit postup po zániku smlouvy, např. (opět Vsetín) „Vyčíslení 
provedených prací

1. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla. Soupis provedených prací musí být odsouhlasen zástupcem 
objednatele.

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací a dodávek, jejichž ocenění 
bude provedeno dle nabídkového rozpočtu (příloha I, II. a III.) a vypracuje "dílčí konečnou 
fakturu".

c) objednatel je povinen do 2 pracovních dnů ode dne obdržení vyzvání zahájit "dílčí 
přejímací řízení".

2. Pravidla obsažená v odstavci 5 tohoto článku se analogicky uplatní i v případě, kdy 
smlouva bude ukončena dohodou smluvních stran dle odstavce 1 tohoto článku.“

- Doplnit ustanovení pokrývající připomínku k rychlému dokončování jednotlivých celků: 

„Zhotovitel předá objednateli nejpozději 5 pracovních dní před termínem předání staveniště 

harmonogram prací, rozepsaný samostatně pro jednotlivé stavební objekty, vzájemně 

oddělené části staveniště, případně celky, které je možné samostatně uvést do provozu. 

Harmonogram prací musí být zpracovány tak, aby bylo zřejmé, že stavební práce v 

jednotlivých lokalitách nebo celcích budou provedené v co nejkratších časech, 

bez neodůvodněných přestávek během realizace, aby mohly být jednotlivé části stavby co 

nejdříve uvedeny do provozu a nedocházelo k nadměrnému omezení uživatelů. Toto 

ustanovení platí bez ohledu na celkový termín dokončení stavby. Harmonogram prací musí 

být nejpozději do termínu zahájení stavby odsouhlasený zástupcem objednatele, včetně 

zapracování případných připomínek objednatele, čímž se stává pro zhotovitele 

závazným. Dojde - li k nedodržení harmonogramu prací bez objektivního důvodu, který 

nemohl zhotovitel předvídat nebo ovlivnit s vynaložením přiměřeného úsilí, může objednatel 

uložit sankci 3000 Kč za každý zjištěný případ a každý den trvání tohoto stavu“.

-

Příloha č.3 – připomínky k podmínkám VZ „Cyklostezka Přerov, nábř.PFB“

ZD cyklostezka nábř.PFB
- Str.8, bod 10.2.2., písm.b) doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů -

Projektová činnost ve výstavbě – prověřit nutnost předkládání tohoto oprávnění
- Str. 13, bod 13.2.1. Subdodavatelský systém – vypustit výhradu plnění „osazení obrubníků a 

dlážděné plochy včetně konstrukčních vrstev pod obrubníky a dlážděnými plochami, nesmí být 
realizována subdodavatelem“ 

Obchodní podmínky cyklostezka nábř. PFB



- Str.8, čl. VII. Práva a povinnosti smluvních stran, odst.2 - doplnit povinnost umožnit vstup na 
stavbu jiné osobě pověřené objednatelem

- Str.8, čl. VIII. Jakost díla, odst.4 - pokud se v projektu nepokládá asfalt, vypustit
- Str.12, čl. X. Provádění dílů, odst. 20 - Zvážit uvedený požadavek, zvláště, má-li být seznam 

lidí ve stavebním deníku. Případně snížit sankci na přiměřenou úroveň.
- Str. 12, čl. XI.Stavební deník, deník víceprací a méněprací - podmínky vedení stavebního 

deníku upravuje závazně stavební zákon, proto ponechat  jen to, co bude vyžadováno nad 
jeho rámec a co je nutné zvláště podtrhnout. Dále by bylo vhodné definovat vícepráce a 
méněpráce.

- Str.15, čl. XV. Sankční ujednání - doplnit ustanovení zajišťující ochrana proti průtahům se 

zhotovením a  tedy ohrožením dotace. Např.: (ze smlouvy města Vsetína) „V případě prodlení 

zhotovitele se závazkem dokončit dílo řádně a včas, se zhotovitel výslovně objednateli 

zavazuje uhradit objednateli veškeré škody vzniklé v příčinné souvislosti s tímto prodlením, a 

to včetně škody v plné výši dotace (až 85 % celkových způsobilých výdajů projektu), kterou by 

objednatel v krajním případě neobdržel nebo byl povinen vrátit, pokud by sám nedodržel 

příslušné dotační podmínky z důvodu prodlení zhotovitele s plněním závazku dokončit dílo 

řádně a včas.“

- Str.15, čl. XV. Sankční ujednání, odst.4 - snížení smluvní pokuty za nedodržení termínu 
k odstranění vady a termínu k započetí prací s odstr.vad na 2000 Kč/den

- Str.15, XVI. Zánik smlouvy - doplnit postup po zániku smlouvy, např. (opět Vsetín) „Vyčíslení 
provedených prací

3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

d) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla. Soupis provedených prací musí být odsouhlasen zástupcem 
objednatele.

e) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací a dodávek, jejichž ocenění 
bude provedeno dle nabídkového rozpočtu (příloha I, II. a III.) a vypracuje "dílčí konečnou 
fakturu".

f) objednatel je povinen do 2 pracovních dnů ode dne obdržení vyzvání zahájit "dílčí 
přejímací řízení".

4. Pravidla obsažená v odstavci 5 tohoto článku se analogicky uplatní i v případě, kdy 
smlouva bude ukončena dohodou smluvních stran dle odstavce 1 tohoto článku.“

- Doplnit ustanovení pokrývající připomínku k rychlému dokončování jednotlivých celků: 

„Zhotovitel předá objednateli nejpozději 5 pracovních dní před termínem předání staveniště 

harmonogram prací, rozepsaný samostatně pro jednotlivé stavební objekty, vzájemně 

oddělené části staveniště, případně celky, které je možné samostatně uvést do provozu. 

Harmonogram prací musí být zpracovány tak, aby bylo zřejmé, že stavební práce v 

jednotlivých lokalitách nebo celcích budou provedené v co nejkratších časech, 

bez neodůvodněných přestávek během realizace, aby mohly být jednotlivé části stavby co 

nejdříve uvedeny do provozu a nedocházelo k nadměrnému omezení uživatelů. Toto 

ustanovení platí bez ohledu na celkový termín dokončení stavby. Harmonogram prací musí 

být nejpozději do termínu zahájení stavby odsouhlasený zástupcem objednatele, včetně 

zapracování případných připomínek objednatele, čímž se stává pro zhotovitele 

závazným. Dojde - li k nedodržení harmonogramu prací bez objektivního důvodu, který 

nemohl zhotovitel předvídat nebo ovlivnit s vynaložením přiměřeného úsilí, může objednatel 

uložit sankci 3000 Kč za každý zjištěný případ a každý den trvání tohoto stavu“.


