
Ev.č. ŘSD ČR: ........................      

 

 

 

 

Smlouva o spolupráci a centralizovaném zadávání 

veřejných zakázek 

za účelem přípravy a realizace veřejně prospěšné stavby „Dálnice D1, stavba 0136 

Říkovice– Přerov“ a o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací 

této stavby  

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 9 a souvisejících ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů mezi smluvními stranami: 
 
 
 
1. Statutární město Přerov 

se sídlem Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 750 02 Přerov 
zastoupené:  
IČ:  00301825  
DIČ: CZ00301825 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 1884482379/0800    

 
 (dále jen „Město“) 

 
a 
 
2. Ředitelství silnic a dálnic ČR 

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
     zastoupené: Mgr. Davidem Fialou, ředitelem Závodu Brno, na základě pověření ze dne 3. 3. 2015 

IČO:    65993390 
DIČ: CZ65993390 
Bankovní spojení ČNB, č. účtu 10006-15937031/0710 
 

(dále jen „ŘSD ČR“) 
 

     
a dále společně jen „smluvní strany“ 
 
Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto  
 

Smlouvu o spolupráci a centralizovaném zadávání veřejných zakázek 
 

(dále jen „Smlouva“) 
 

I. 
Preambule 

        
1. ŘSD ČR má zájem připravit a realizovat stavbu „Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice– Přerov“ (dále 

jen „Stavba“), a to až do jejího uvedení do provozu a následné kolaudace.  Po dokončení Stavby 
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bude ŘSD ČR hospodařit, resp. bude vykonávat vlastnická práva k výsledku Stavby, tj. k tělesu 
dálnice realizovanému v rámci Stavby (dále také jen „těleso dálnice“).   

2. Město je  vlastníkem  pozemků, a to pozemku  p.č. 15/3, jehož součástí je stavba bez čp. / č.ev.,  
pozemku p.č. 1145/12, pozemku p.č. 1145/13, pozemku p.č. 1145/14, pozemku p.č. 15/1, 
pozemku p.č. 15/2, pozemku p.č. 15/4, jehož součástí je stavba bez č. p./č. ev., pozemku p.č. 
15/6 a pozemku p.č. 15/7 vedených  u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální 
pracoviště Přerov na LV 10001,   k.ú. Dluhonice, obec Přerov. Pozemky a stavby tvoří areál 
sportoviště a jsou v užívání TJ Sokol Dluhonice, z.s., IČ: 61985252, se sídlem Dluhonice (dále jen 
„TJ Sokol“) a občanů místní části Dluhonice.  

3. Výše uvedenou Stavbou jsou mimo jiné dotčeny pozemky citované v čl. I odst. 2., a to : 

a) pozemky stávajícího sportoviště v trvalém záboru Stavby, na kterých bude umístěno těleso 
dálnice 

▪ pozemek p.č. 15/3, jehož součástí je stavba bez čp. / č.ev., jedná se o stavbu občanského 
vybavení 
▪ pozemek p.č. 1145/12  
▪ pozemek p.č. 1145/13  
▪ pozemek p.č. 1145/14  
 

b) pozemky stávajícího sportoviště mimo trvalý zábor Stavby, které budou při výstavbě tělesa 
dálnice sloužit jako  manipulační plocha 

▪ pozemek p.č. 15/1  
▪ pozemek p.č. 15/2  
▪ pozemek p.č. 15/6 
▪ pozemek p.č. 15/7  

 

c) pozemek stávajícího sportoviště mimo trvalý zábor stavby, jehož užívání bude po dobu 
realizace Stavby výrazně  omezeno či vyloučeno 

 pozemek p.č. 15/4, jehož součástí je stavba bez čp. / č.ev., jedná se o stavbu 
občanského vybavení 

 
      vše vedené u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov na LV 

10001,   k.ú. Dluhonice, obec Přerov  (dále také jen „Sportoviště“). 

4. Stavbou,  jejímž investorem je ŘSD ČR, dojde k zastavění pozemků citovaných v čl. I  odst. 3. 
písm. a) tělesem dálnice a k užívání pozemků citovaných v čl. I odst. 3 písm. b) jako manipulační 
plochy a dále k výraznému omezení či vyloučení užívání pozemku citovaného v čl. I odst. 3 písm. 
c). Tím bude  znemožněno řádné užívání Sportoviště. V příčinné souvislosti s činností ŘSD ČR 
dojde k narušení  výkonu sportovních, kulturních a společenských aktivit. V důsledku stavební 
činnosti ŘSD ČR či jejich dodavatelů tak vznikne Městu škoda. Škoda  bude zahrnovat mimo jiné 
skutečnou škodu vzniklou na tělese Sportoviště, která vznikne v příčinné souvislosti s umístěním 
a realizací Stavby, a dále veškeré náklady (vyjma provozních nákladů) případně spojené se 
zajištěním náhradních provizorních sportovních či společenských prostor pro tréninky, zápasy a 
společenská setkání členů TJ Sokol a občanů místní části Dluhonice po dobu realizace Stavby, tj. 
po dobu minimálně 3 let ode dne zahájení realizace Stavby (dále jen společně „škoda“). 



 3 

5. Cílem smlouvy je mimo jiné v součinnosti a ve vzájemné dohodě předcházet vzniku škody,  a 
v případě vzniku škody ji řádně a včas  zdokumentovat, navrhnout způsoby a možnosti jejího 
odstranění, a to vše při optimalizaci nákladů přípravy a realizace záměrů ŘSD ČR a Města. 

                                                                                            II. 
 

1. ŘSD ČR prohlašuje:  

a) že je si vědomo skutečnosti, že Stavba bude částečně umístěna na pozemcích Sportoviště a 
současně bude procházet nad tělesem Sportoviště, jakož i všech možných důsledků a 
dopadů z toho vyplývajících na řádné užívání a provozování Sportoviště, 

b)  že se řádně seznámilo s technickým provedením Sportoviště, 

c)  že po dobu realizace Stavby a po jejím zprovoznění bude nezbytně nutné zajistit náhradní 
prostory pro řádné provozování sportovní, kulturní a společenské činnosti TJ Sokol a občanů 
místní části Dluhonice, 

d) že obdrželo od ministra dopravy pokyn k zajištění přemístění  Sportoviště na pozemky 
uvedené v článku III. této smlouvy s tím, že stávající Sportoviště a nové Sportoviště  budou    
v rozsahu jedna ku jedné - příloha č. 2 této smlouvy, 

e)  že disponuje platným územním rozhodnutím č. 101/2018 ze dne 8.10.2018, č.j. 
MMPr/176569/2018/LJ (nabylo právní moci dne 13.11.2018) – příloha č.4. 

2. Smluvní strany prohlašují, že si jsou vědomy příslibu ministra dopravy o přemístění  Sportoviště 
na pozemky za tímto účelem vykoupené Městem – příloha č. 1 této smlouvy. 

 
III. 

Nové Sportoviště 
 

Smluvní strany se za účelem naplnění cíle této smlouvy dle čl. I odst. 4., záměrů smluvních stran a  
příslibu ministra dopravy dle článku II. odst. 2 této smlouvy dohodly na způsobu zajištění přípravy a 
výstavby nového sportoviště jako náhrady za stávající Sportoviště. Nové sportoviště bude realizované 
v rozsahu náhrady 1:1  ke stávajícímu Sportovišti, a to jak z hlediska velikosti a počtu jednotlivých 
částí Sportoviště,  tak i z hlediska jejich technických parametrů s promítnutím současných požadavků 
na bezpečnost a požadavků současně platných zákonných předpisů a norem. 
 
Náhradní Sportoviště bude umístěno na těchto pozemcích: 
 

a) vlastní sportoviště bude umístěno na těchto pozemcích: 
▪ pozemek p.č. 1483 , k.ú.Dluhonice, Obec Přerov, vlastník Statutární město Přerov 
▪ pozemek p.č. 1485 , k.ú.Dluhonice, Obec Přerov, vlastník Statutární město Přerov 
▪ pozemek p.č. 1486 , k.ú.Dluhonice, Obec Přerov, vlastník Statutární město Přerov 
▪ pozemek p.č. 1487 , k.ú.Dluhonice, Obec Přerov, vlastník Statutární město Přerov 
 
b) venkovní inženýrské sítě, komunikace a parkoviště, umístěné na těchto pozemcích: 
▪ pozemek p.č. 1485 , k.ú.Dluhonice, Obec Přerov, vlastník Statutární město Přerov 
▪ pozemek p.č. 1486 , k.ú.Dluhonice, Obec Přerov, vlastník Statutární město Přerov 
▪ pozemek p.č. 1487 , k.ú.Dluhonice, Obec Přerov, vlastník Statutární město Přerov 
▪ pozemek p.č. 1490 , k.ú.Dluhonice, Obec Přerov, vlastník Statutární město Přerov 
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▪ pozemek p.č. 1499 , k.ú.Dluhonice, Obec Přerov, vlastník Statutární město Přerov 
▪ pozemek p.č. 1053/1 , k.ú.Dluhonice, Obec Přerov, vlastník Statutární město Přerov 
▪ pozemek p.č. 495 , k.ú.Dluhonice, Obec Přerov, vlastník Statutární město Přerov 
▪ pozemek p.č. 1018, k.ú.Dluhonice, Obec Přerov, vlastník Statutární město Přerov 
▪ pozemek p.č. 1401 , k.ú.Dluhonice, Obec Přerov, vlastník Statutární město Přerov 

 
vše vedené u k.ú. pro Olomoucký kraj, KP Přerov, na LV 10 001, k.ú. Dluhonice, obec Přerov  

         (dále jen „Nové Sportoviště“). 
 
Z důvodu zajištění hospodárnosti při nakládání s veřejnými prostředky, které budou na realizaci 
Nového Sportoviště použity, se smluvní strany dohodly, že  Nové Sportoviště bude realizováno jako 
stavba trvalá, čímž se uspoří finanční prostředky, které by bylo nezbytně nutné vložit do demolice 
provizorního sportoviště, do rekultivace jím dotčených pozemků a do obnovení funkčnosti 
Sportoviště. 

 
 

IV.  
 

1. Záměr Města 
 

Město prohlašuje, že je v jeho zájmu urychlit přípravu Stavby, zajistit její co nejrychlejší realizaci a 
zajistit možnost nepřetržitého výkonu sportovní, kulturní a společenské činnosti členů TJ Sokol a 
občanů místní části Dluhonice, přičemž v jeho výlučném zájmu je získat náhradu za škodu, která 
vznikne na majetku v jeho vlastnictví v příčinné souvislosti s realizací Stavby, a náhradu za 
znemožnění řádného užívání a provozování Sportoviště při realizaci a po uvedení Stavby do provozu.   
 

2. Záměr ŘSD ČR 
 

ŘSD ČR prohlašuje, že je v jeho zájmu nahradit Městu škodu, která vznikne na majetku v jeho 
vlastnictví v příčinné souvislosti s realizací Stavby, a to včetně škody spočívající ve znemožnění 
řádného provozování Sportoviště a narušení výkonu sportovních, kulturních a společenských aktivit 
TJ Sokol a občanů místní části Dluhonice formou financování a zajištění výstavby Nového Sportoviště 
do vlastnictví Města, přičemž v jeho výlučném zájmu je co nejrychlejší realizace a zprovoznění Stavby.  

 
 

V. 
Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je sjednání práv a závazků smluvních stran vzniklých v důsledku stavební 
činnosti ŘSD ČR, jejichž účelem je: 

a) vypořádání škod vzniklých Městu zajištěním vybudování a financováním Nového Sportoviště, 

b) zajištění koordinace činností smluvních stran při přípravě a realizaci Nového Sportoviště,  

c) zajištění koordinace činností smluvních stran při přípravě a realizaci zadávacího řízení  při 
výběru zhotovitele Nového Sportoviště, jehož výsledkem bude uzavření smlouvy o dílo na 
realizaci Nového sportoviště mezi smluvními stranami na straně jedné a zhotovitelem na 
straně druhé. 

d) zajištění finančních prostředků na realizaci Nového Sportoviště. 
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e) zajištění koordinace činností smluvních stran při administraci případných dodatečných 
stavebních prací, realizovaných ve prospěch kterékoli smluvní strany v průběhu realizace 
Nového Sportoviště,  

f) zajištění realizace Nového Sportoviště, 

g) zajištění majetkoprávního vypořádání pozemků ve vlastnictví Města v souladu s čl.VI. odst.2 
písm. h) a i), 

h)  zajištění koordinace činností smluvních stran při přípravě a realizaci zadávacích řízení při 
výběru poskytovatelů služeb souvisejících s realizací Nového Sportoviště (koordinátor BOZP, 
TDI popř. další), jehož výsledkem bude uzavření patřičných smluv na zajištění příslušné služby 
mezi smluvními stranami na straně jedné a poskytovatelem na straně druhé. 

 
VI. 

Závazky smluvních stran 
 
Z důvodu výše uvedených a k jejich dosažení došlo mezi smluvními stranami ke vzájemné dohodě o 
vymezení vzájemných povinností, závazků a práv plynoucích z této smlouvy s tím, že: 
 
1. ŘSD ČR se zavazuje:  

a) Zajistit na své náklady zpracování všech částí projektové dokumentace, které bezprostředně 
souvisí s realizací stavby Nového Sportoviště  včetně obstarání všech příslušných povolení a 
rozhodnutí. 

 

b) Předem projednat s Městem realizační dokumentace staveb (RDS) všech stavebních objektů 
Nového Sportoviště budovaných do jeho vlastnictví a akceptovat všechny jeho věcné 
připomínky, pokud tyto nejsou nad rozsah velikosti, počtu a technické parametry původního 
Sportoviště tak, aby byl zachován požadavek náhrady 1:1. 
 
 

c) Plnit či umožnit Městu plnění veškerých povinností stanovených ve vztahu k Novému 
Sportovišti příslušnými právními předpisy či rozhodnutími správních orgánů, a to do doby 
jeho kolaudace.  
 

d) Nahradit Městu v souladu s touto smlouvou provozní škodu vč. všech nákladů, které Městu 
vznikly či vzniknou v důsledku realizace Stavby, zejména nést náklady na realizaci Nového 
Sportoviště a náklady na zajištění s tím souvisejících rozhodnutí správních orgánů, vynětí ze 
ZPF a dalších činností nezbytně nutných pro realizaci Nového  Sportoviště.  
 

e) Administrovat jménem Města na své náklady zadávací řízení na zhotovitele Nového 
Sportoviště. 

f) Uzavřít, na základě výsledků veřejné zakázky realizované v souladu s ustanovením článku 
V písm. c) této smlouvy, smlouvu o dílo se zhotovitelem Nového Sportoviště se závazkem 
ŘSD proplácet faktury za stavební práce na stavebních objektech citovaných v článku VII. 
odst. 1 písm. a), přičemž zhotovitel Nového Sportoviště bude tyto faktury vystavovat na 
Ředitelství silnic a dálnic ČR.  

g) Při výstavbě Nového Sportoviště poskytnout Městu nezbytnou součinnost. 
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h) Zajistit nejpozději ke dni zahájení realizace Stavby na pozemcích dle čl. I odst. 2 této smlouvy 
zahájení realizace Nového Sportoviště do vlastnictví Města na pozemcích uvedených v čl. III. 
této smlouvy. Tento závazek bude řádně splněn ze strany ŘSD ČR okamžikem pravomocného 
kolaudačního rozhodnutí.  

i) Zajistit po celou dobu stavby Nového Sportoviště  BOZP, TDI, popř. další činnosti nezbytně 
nutné pro realizaci Nového Sportoviště.  
Uzavřít, na základě výsledků veřejných zakázek realizovaných v souladu s ustanovením článku 
V písm. h) této smlouvy, smlouvu o poskytnutí služby s poskytovateli se závazkem ŘSD 
proplácet faktury za poskytované služby, a to ve výši hrazeného podílu ŘSD na celkových 
nákladech stavebních prací na realizaci Nového Sportoviště 
 
 
 
 
 

2. Město se zavazuje:  

a) Zajistit a poskytnout za účelem provedení činností a zpracování dokumentů uvedených v čl. 
VI. odst. 1. písm. a) potřebnou součinnost, a to zejména poskytnutím technických, 
ekonomických či dalších údajů nezbytných pro zpracování dokumentů dle odst. 1. písm. a) 
tohoto článku.  

b) Spolupracovat s třetími osobami, které budou vybrány jako zpracovatelé dokumentů dle 
odst. 1. písm. a) tohoto článku, a to prostřednictvím kontaktní osoby ŘSD ČR. 

c) Zúčastnit se zadávacího řízení na zhotovitele Nového Sportoviště. 

d) Uzavřít, na základě výsledků veřejné zakázky realizované v souladu s ustanovením článku 
V písm. c) této smlouvy, smlouvu o dílo se zhotovitelem Nového Sportoviště, se závazkem 
Města proplácet faktury za stavební práce na stavebních objektech citovaných v článku VII. 
odst. 1 písm. b), přičemž zhotovitel Nového Sportoviště bude tyto faktury vystavovat na 
Město.  

e) Při výstavbě Nového Sportoviště poskytnout ŘSD ČR nezbytnou součinnost. 

f) Nést náklady spojené s vybudováním stavebních objektů citovaných v čl. VII. odst.1 písm. b), 
a to včetně vedlejších nákladů dle čl. VIII. odst. 4 této smlouvy.      

g) Udělit plnou moc k zajištění stavebního povolení na Nové Sportoviště třetí osobě, která bude 
smluvně pověřena zajištěním tohoto povolení.      

h) Uzavřít do 60 dnů ode dne účinnosti této smlouvy s ŘSD ČR smlouvy o zřízení služebnosti 
k pozemkům p.č. 15/1, p.č.15/2, , p.č.15/3, p.č. 1145/12,  p.č. 1445/13  a  p.č. 1445/14, vše 
k.ú. Dluhonice , a to dle vzorů, které tvoří přílohu č. 3; přičemž věcné břemeno (služebnost) 
související s realizací SO 209 bude zřízeno bezúplatně, věcné břemeno (služebnost) související 
s realizací SO 357  bude zřízeno za úplatu ve výši 121,- Kč vč. DPH, věcné břemeno 
(služebnost) související s realizací SO 432  bude zřízeno za úplatu ve výši 12,- Kč vč. DPH a 
věcné břemeno (služebnost) související s realizací SO 464  bude zřízeno za úplatu ve výši 12,- 
Kč vč. DPH. 

i) Uzavřít, na základě výsledků veřejných zakázek realizovaných v souladu s ustanovením článku 
V písm. h) této smlouvy, smlouvu o poskytnutí služby s poskytovateli se závazkem ŘSD 
proplácet faktury za poskytované služby, a to ve výši hrazeného podílu ŘSD na celkových 
nákladech stavebních prací na realizaci Nového Sportoviště 
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VII. 
Členění stavby Nového Sportoviště a jeho financování 

 

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím členění stavby Nového Sportoviště  na objekty a jejich 
finančním zajištění: 

a) Stavební objekty financované ŘSD ČR: 

označení a název stavebního objektu  

SO 101 – Příprava území, HTÚ 
SO 102 –  Provozní objekt šaten        
SO 103 –  Objekt šaten a skladu 
SO 104 –  Hřiště házené  a malé kopané 
SO 105 – Tenisový kurt 
SO 106 –  Chodníky a zpevněné plochy v areálu 
SO 107 –  Venkovní taneční parket 
SO 109 – Konečné terénní úpravy 
SO 110 – Sadovnické úpravy, mobiliář 
SO 111 – Oplocení areálu 
SO 112 – Kanalizace a objekty na kanalizaci v areálu 
SO 112.1 – Kanalizace splašková 
SO 112.2 – Kanalizace dešťová 
SO 112.3 –  Retenční nádrž a vsakovací objekty 
SO 114 –  Přípojka vody a rozvody vody v areálu 
SO 115 – Studna 
SO 117 – Energetické objekty 
SO 117.1 – Rozvody NN v areálu 
SO 117.2 – Venkovní osvětlení areálu 
 
SO 117.3 – Přípojka NN  
Buduje na své náklady ČEZ. ŘSD u tohoto SO hradí  pouze poplatek za připojení a zřízení odběrného 
místa. 
 

b) Stavební objekty financované Městem: 

označení a název stavebního objektu  
SO 113 – Výtlak splaškové kanalizace 
SO 116 – Prodloužení vodovodního řadu 
SO 117.4 – Veřejné osvětlení ulice Na Trávníčku 
SO 118 – Parkoviště 
SO 119 –  MO komunikace ul. Na Trávníčku – prodloužení 
SO 120 – MO komunikace na p.č. 1499, k.ú. Dluhonice  
SO 108 – Altán pro účinkující 
 

2. ŘSD ČR bude financovat realizaci stavebních objektů specifikovaných v článku VII. odst. 1 písm. 
a) této smlouvy samostatně, náklady bude hradit na základě samostatných a oddělených faktur 
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vystavovaných zhotovitelem Nového Sportoviště  pro každou smluvní stranu zvlášť, a to 
v souladu s rozdělením Nového Sportoviště  na objekty financované ŘSD ČR  a objekty 
financované Městem.   

3. Město bude financovat realizaci stavebních objektů specifikovaných v článku VII. odst. 1 písm. b)  
smlouvy samostatně, náklady bude hradit na základě samostatných a oddělených faktur 
vystavovaných zhotovitelem Nového Sportoviště  pro každou smluvní stranu zvlášť, a to 
v souladu s rozdělením Nového Sportoviště   na objekty financované ŘSD ČR  a objekty 
financované Městem.  

4. Pro účely průběžné evidence čerpání finančních prostředků na vybudování Nového Sportoviště   
jako celku bude Město informovat ŘSD ČR o nákladech jim financované části Nového Sportoviště   
poskytováním kopií faktur za provedené práce. 

5. Po dokončení stavby zpracují ŘSD ČR a Město společné závěrečné vyúčtování Nového 
Sportoviště. 

6. ŘSD ČR  a Město prohlašují, že finanční prostředky pro vybudování stavebních objektů v členění 
dle článku VII. odst. 1 této  smlouvy si zajistí samy a nebudou požadovat žádné finanční 
prostředky související s těmito stavebními objekty po druhé smluvní straně.  

7. V případě, že některá ze stran nebude schopna zajistit financování stavebních objektů dle článku 
VII. odst. 1 této smlouvy, k níž se zavázala, je druhá smluvní strana oprávněna pro zajištění 
úspěšné realizace celé stavby zajistit financování i stavebních objektů druhé smluvní strany.  
V tomto případě vzniká povinnost smluvní strany, jež neplnila své finanční závazky, uhradit 
výdaje za realizaci dotčených stavebních objektů druhé smluvní straně do 90 dnů ode dne 
úhrady dotčených závazků druhou stranou zhotoviteli a současně uhradit ve stejném termínu 
druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 10% částky, kterou musela druhá strana uhradit 
zhotoviteli za smluvní stranu, jež neplnila své finanční závazky. 

8. Smluvní strana, která bude chtít zajistit financování stavebních objektů za druhou smluvní stranu 
v souladu s odst. 7 tohoto článku, je povinna před zahájením financování stavebních objektů za 
druhou smluvní stranu vyzvat tuto druhou smluvní stranu k financování a poskytnout ji k tomu 
přiměřenou lhůtu 30 dnů. Po jejím marném uplynutí je oprávněna financovat stavební objekty 
za tuto druhou smluvní stranu. 

 

 
 

VIII. 
Inženýrská činnost, projektové a další související práce 

 

1. Stavba Nového Sportoviště bude provedena v souladu s dokumentací pro územní rozhodnutí s 
názvem: D1 0136 Říkovice-Přerov, Přemístění sportovního areálu TJ Sokol Dluhonice, 
zpracovanou společností Printes – Atelier s.r.o. Přerov, IČ: 2539 1089, z 11/2017 a územním 
rozhodnutím č. 101/2018 ze dne 8.10.2018, č.j. MMPr/176569/2018/LJ. 

2. Náklady za zpracovanou dokumentaci DÚR, DSP, PDPS a dále též náklady za realizované činnosti 
související s přípravou stavby Nového Sportoviště (inženýrská činnost, trvalé vynětí pozemků ze 
zemědělského půdního fondu, poplatky za připojení, popř. další) uhradí ŘSD ČR.  

3. Výkresová i textová část PDPS bude zahrnovat všechny stavební objekty, přičemž výkaz výměr 
bude členěn do dvou souborů, a to do souboru obsahujícího výkazy výměr stavebních objektů, 
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specifikovaných v článku VII bod 1 písm. a), a do souboru obsahujícího výkazy výměr stavebních 
objektů, které jsou specifikovány v článku VII bod 1 písm. b). Výkazy výměr budou zpracovány 
takovým způsobem, aby se nepřekrývaly a současně společně tvořily úplný výkaz výměr celého 
Nového Sportoviště.   
Jednotlivé výkazy výměr, které budou pro zhotovitele při zpracování nabídky závazné, nebudou 
obsahovat položku finančních rezerv ke krytí nákladů vzniklých provedením prací nebo dodávek 
nepředpokládaných projektovou dokumentací při zadávání veřejné zakázky. 

4. Náklady za zajištění inženýrských činností, probíhajících po dobu realizace Nového Sportoviště, 
jež jsou nezbytné pro úspěšnou realizaci Nového Sportoviště (koordinátor BOZP, TDI, popř. další) 
budou hrazeny každou smluvní stranou, a to ve výši jí hrazeného podílu celkových nákladů 
stavebních prací na realizaci Nového Sportoviště. 

5. Veškeré podklady a dokumenty získané v souvislosti s přípravou a realizací nového Sportoviště   
si smluvní strany předávají bezplatně. 

6. Smluvní strany se dohodly, že Město určí Zástupce objednatele, jehož pravomoci a odpovědnosti 
budou stanoveny ve smlouvě o dílo uzavřené se zhotovitelem stavebních prací v rámci příslušné 
veřejné zakázky, resp. ve smlouvách na zajištění nezbytných činností souvisejících s realizovanou 
stavbou Nového Sportoviště (koordinátor BOZP, TDI, popř. další). 

 
IX. 

Zadání veřejných zakázek 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že prostřednictvím centrálního zadavatele ve smyslu § 9 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), provedou zadávací řízení na výběr 
zhotovitele stavby, a to formou otevřeného řízení, a dále výběr poskytovatele TDI a koordinátora 
BOZP, a to formou odpovídající předpokládané hodnotě těchto veřejných zakázek. 

2. Město jako zadavatel ustanovuje ŘSD ČR do pozice centrálního zadavatele ve smyslu ustanovení 
§ 9 ZZVZ a pověřuje jej  

i. veškerými činnostmi, souvisejícími se zadáním veřejné zakázky na stavební práce na 
realizaci Nového sportoviště, 

ii. veškerými činnostmi souvisejícími se zadáním veřejných zakázek na služby spočívající 
v zajištění poskytovatele TDI a koordinátora BOZP,  

iii. zajištěním veškerých úkonů vyžadovaných ZZVZ v případech, kdy dojde ke změně 
závazků ve smyslu příslušných ustanovení ZZVZ , a to jak u smlouvy o dílo na provedení 
stavebních prací, tak i u smluv na poskytnutí služby výkonu TDI či koordinátora BOZP, 

a to s výjimkou uzavření příslušných smluv s vítěznými účastníky dotčených veřejných zakázek. 

3. ŘSD ČR jakožto centrální zadavatel se zavazuje, že bude postupovat v souladu se ZZVZ, a to 
včetně ustanovení § 6 zákona u zakázek malého rozsahu. ŘSD ČR nese veškerou odpovědnost za 
dodržení zásad stanovených zákonem i podmínek sjednaných touto smlouvou. 

4. Město se zavazuje, že nejpozději do 20 dnů ode dne doručení návrhu zadávací dokumentace 
zpracuje případné připomínky k návrhu a postoupí je ŘSD ČR. 
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5. ŘSD ČR se zavazuje, že do 10 dnů od obdržení připomínek ze strany Města tyto posoudí a 
zapracuje do návrhu zadávací dokumentace, přičemž nebude primárně zapracovávat 
připomínky, které nejsou v souladu s legislativou ČR a EU, resp. s vnitřními normami ŘSD ČR. 

6. ŘSD ČR se zavazuje ke každé veřejné zakázce ustanovit v souladu s ustanovením § 42 ZZVZ 
komisi, přičemž do komise budou jmenováni 3 členové a jejich náhradníci na návrh ŘSD ČR a 2 
členové a jejich náhradníci na návrh Města.  

7. ŘSD ČR odpovídá za uchování dokladů o zadání veřejných zakázek dle § 216 ZZVZ. Po ukončení 
každé dané veřejné zakázky (na zhotovitele stavebních prací, na poskytovatele TDI a 
koordinátora BOZP, případně dalších nezbytných služeb) budou elektronické kopie dokumentace 
k jednotlivým veřejným zakázkám předány Městu, a to do 1 měsíce ode dne uzavření každé dané 
smlouvy.  

8. Smluvní strany se dohodly, že podmínky zadání veřejné zakázky na provedení stavebních prací 
budou obsahovat zejména:  

- obchodní podmínky, zpracované ve formě textu budoucího návrhu smlouvy na realizaci 
veřejné zakázky, pro každou změnu budoucí smlouvy budou zahrnovat postup v souladu 
se ZZVZ, včetně stanovení postupu a oprávnění při projednávání případných víceprací a 
změn stavby;  

- platební podmínky obsahující pravidla pro samostatnou fakturaci prací ŘSD ČR a Městu, 
a to na základě samostatně oceněných jednotlivých výkazů výměr; 

- ; požadavek na zpracování věcného a finančního harmonogramu jako podkladu pro dílčí 
fakturaci, a to samostatně pro jednotlivé soubory projektové dokumentace; 

- požadavek na dobu trvání záruky v délce 60 měsíců; 

- požadavek na poskytnutí bankovních záruk ve výši 5 % ceny díla platných po dobu záruky 
na krytí nákladů na odstranění záručních vad, které zhotovitel na výzvu a v termínu 
neodstraní, a to samostatně vůči Městu a samostatně vůči ŘSD ČR, v objemech 
odpovídajících podílu cen stavebních objektů obou smluvních stran. 

9. Smluvní strany se dohodly, že v případě potřeby dodatečných stavebních prací nezbytných pro 
dokončení Nového Sportoviště bude pro jejich administraci užito přiměřeně podmínek 
stanovených v odst. 1 až 8 tohoto článku.  

10. K realizaci veškerých dodatečných stavebních prací musí být vždy uzavřen dodatek ke Smlouvě o 
dílo se zhotovitelem stavebních prací, který musí být podepsán oprávněnými osobami za Město 
a ŘSD  ČR. 

11. Smluvní strany se dohodly, že pro administraci veřejných zakázek poskytovatele TDI a 
koordinátora BOZP bude užito přiměřeně podmínek stanovených v odst. 1 až 8 tohoto článku. 

 
 

X. 
Majetkoprávní vypořádání stavebních objektů 
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1. Smluvní strany se výslovně dohodly na majetkoprávním vypořádání stavebních objektů 
realizovaných v rámci výstavby Nového Sportoviště tak, že výlučným vlastníkem objektů se stane 
Město. Dále smluvní strany tímto prohlašují, že v souvislosti s výše uvedenými stavebními 
objekty nebudou vůči sobě žádné další majetkoprávní nároky uplatňovat.  

2. Město se zavazuje převzít od zhotovitele Nového Sportoviště, v souladu s uzavřenou smlouvou o 
dílo, dokončené stavební objekty.  

 
 

XI. 
Garance veřejného zájmu 

 
Město se zavazuje, že Nové Sportoviště bude sloužit výlučně k provozování sportovních, kulturních a 
společenských aktivit TJ Sokol a občanů místní části Dluhonice. Dále se zavazuje, že Nové Sportoviště 
nebude po dobu 5 let ode dne jeho převzetí do užívání využívat k jiným účelům, ani ho nebude 
k takovým účelům pronajímat a  nepřevede ho do vlastnictví třetích osob.  

 
XII. 

Smluvní pokuta 

1. Pokud nebudou faktury dle článku VIII odst. 4 a 5 této smlouvy Městem uhrazeny ve stanovené 
výši a termínu splatnosti, bere Město na vědomí, že po něm bude ŘSD ČR požadovat úhradu 
úroku z prodlení ve smyslu ustanovení § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění. Vypočtený úrok se Město zavazuje uhradit, a to na základě faktury vystavené 
ŘSD ČR se splatností do 30 dnů ode dne obdržení sankční faktury. 

2. V případě, že by Město v průběhu doby uvedené v čl. XI. této smlouvy nesplnilo závazek 
uvedený v čl. XI této smlouvy, je povinno zaplatit ŘSD ČR smluvní pokutu ve výši 4.000.000,- Kč, 
tj. slovy: čtyřimiliony korun českých. Město  se zavazuje uhradit smluvní pokutu na základě 
faktury vystavené ŘSD ČR se splatností do 30 dnů ode dne jejího obdržení. 

 
 

XIII. 
Další práva a povinnosti smluvních stran 

 

1. Smluvní strany se zavazují účastnit se všech jednání souvisejících s přípravou a vlastním 
projednáváním Nového Sportoviště, zejména při schvalovacím procesu, jakožto i v průběhu 
výstavby (kontrolní dny, řešení vzniklých nesouladů nebo nepředvídatelných prací) a při řešení 
eventuálních stížností, připomínek. 

2. Pro smluvní strany je závazná realizace Nového Sportoviště v souladu s projektovou 
dokumentací dle článku VIII. odst. 1. 

3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli změny v průběhu realizace Nového Sportoviště   vyvolané 
legislativní změnou, vyšší mocí, hospodárnost musí být před jejich realizací schváleny ŘSD a 
současně Městem, a řádně zasmluvněny se zhotovitelem Nového Sportoviště.  

4. Smluvní strany se zavazují ke vzájemné informovanosti o všech důležitých skutečnostech a 
okolnostech souvisejících s přípravou, realizací, ukončením a předáním celého nového 
Sportoviště. 
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XIV. 
Zásady spolupráce a vzájemné součinnosti 

1. Smluvní strany jednají vůči třetím osobám ve věcech touto smlouvou spadajících do jejich 
povinností samostatně a svým jménem. Zároveň jsou povinny informovat o stavu a průběhu 
zabezpečování účelu smlouvy. 

2. Žádná ze smluvních stran není oprávněna zakládat, měnit ani rušit smluvní vztahy založené 
touto smlouvou. K těmto případným právním jednáním je potřebný souhlas všech účastníků 
smlouvy. 

3. Smluvní strany jsou povinny řádně a včas plnit všechny závazky v souladu s touto smlouvou. 

4. Smluvní strany jsou povinny zdržet se jakékoliv činnosti, která by mohla ztížit dosažení účelu 
této spolupráce. 

5. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé při plnění účelu této smlouvy smírnou 
cestou a vzájemným jednáním spějícím k dohodě. 

6. Smluvní strany jsou povinny se navzájem informovat o hrozící škodě a poskytnout maximální 
součinnost při jejím odvracení. 

7. Smluvní strany jsou povinny se navzájem informovat o vzniklé škodě, a to bezodkladně po jejím 
vzniku. 

 
XV. 

Závěrečná ujednání 

1. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a předpisů souvisejících. 

2. Stane-li se některé z ustanovení této smlouvy zcela nebo zčásti neplatným, nevykonatelným 
nebo zdánlivým, nebude to mít vliv na platnost a vykonatelnost ostatních ustanovení této 
smlouvy, nestanoví-li právní předpisy jinak. V takovém případě zahájí smluvní strany bez 
zbytečného odkladu jednání za účelem změny této smlouvy tak, aby neplatné, nevykonatelné 
nebo zdánlivé ustanovení mohlo být nahrazeno ustanovením platným a vykonatelným, které 
se bude ve své podstatě co nejvíce blížit předchozímu neplatnému, nevykonatelnému či 
zdánlivému ustanovení. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálů, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. 

4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této 
smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené 
mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se 
předmětu této smlouvy, ledaže je v této smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora 
uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi 
zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

5. Jakékoli změny či doplnění této smlouvy lze provést pouze písemně, formou vzestupně 
číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran na téže listině. 
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6. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této 
smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této 
smlouvy. Kromě ujištění, která si smluvní strany poskytly v této smlouvě, nebude mít žádná 
ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou 
najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o této smlouvě. Výjimkou 
budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl ohledně 
předmětu této smlouvy. 

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření. Účinnosti smlouva nabývá dnem zveřejnění 
v Registru smluv. Město bere na vědomí, že tato smlouva bude v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů uveřejněna 
prostřednictvím registru smluv, přičemž uveřejnění této smlouvy se zavazuje zajistit na své 
náklady a nebezpečí ŘSD ČR do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. ŘSD ČR se zavazuje také 
zajistit znečitelnění důvěrných informací před zveřejněním. 

 

8. Kontaktními osobami smluvních stran jsou: 

 
          Za Město 

-   ve věcech technických:  

-   ve věcech smluvních: 

         Za ŘSD ČR: 

- ve věcech technických: Ing. Arnošt Hájek 

- ve věcech smluvních: Mgr. Andrea Chmelová 

 
XVI. 

Schvalovací doložka 
 

Touto doložkou se osvědčuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního jednání 
podmíněné schválením Zastupitelstvem města Přerova na jeho …. zasedání konaném dne … 
usnesením č. ….. 
 

 

  
 
V Přerově dne:                                                          V Brně dne: 
 
Za Statutární město Přerov                                        Za Ředitelství silnic a dálnic ČR:  
 
 
………………………………………….. ……………………………………….. 
 
 
 
………………………………………….. 
 
 

  Mgr. David Fiala 
  ředitel Závodu Brno 
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