Příloha č. 7 k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku s názvem „Zajišťování nebo likvidace starých důlních děl a opuštěných
průzkumných důlních děl 2015 - 2019“

CES: ………
Číslo jednací Rámcové smlouvy: ………

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO – ČÁST ..…
(bude doplněna příslušná část 1 nebo část 2)
Tato RÁMCOVÁ SMLOUVA (dále též „Smlouva“) je uzavřena ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský
zákoník“)
Mezi
Českou republikou – Ministerstvem životního prostředí
se sídlem:
Vršovická 65, 100 10 Praha 10
zastoupenou:
Ing. Vladimírem Dolejským, Ph.D., náměstkem ministra – ředitelem sekce
ochrany přírody a krajiny
IČO:
00164801
bankovní spojení:
ČNB Praha 1, Na Příkopě 28, číslo účtu: 7628001/0710
kontaktní osoba:
Ing. Petr Uldrych, vedoucí odborný referent specialista, tel.: +420 267 122
667, email: Petr.Uldrych@mzp.cz
(dále jen “Objednatel”)

na straně jedné
a
VAR1: PRÁVNICKÁ OSOBA
jméno:
[●]
se sídlem:
[●]
zastoupená:
[doplňte jméno a funkci oprávněné osoby]
IČO:
[●]
bankovní spojení:
[●]
číslo účtu:
[●]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [●] soudem v [●] sp. zn. [●]
VAR2: FYZICKÁ OSOBA
jméno:
[●]
sídlo:
[●]
IČO:
[●]
DIČ:
[●]
bankovní spojení:
[●]
číslo účtu:
[●]
zapsaná/zapsaný v evidenci: [●]
kontaktní osoba: (kontaktní údaje doplní uchazeč)
(dále jen „Zhotovitel č. 1“),
VAR1: PRÁVNICKÁ OSOBA
jméno:
[●]

se sídlem:
[●]
zastoupená:
[doplňte jméno a funkci oprávněné osoby]
IČO:
[●]
bankovní spojení:
[●]
číslo účtu:
[●]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [●] soudem v [●] sp. zn. [●]
VAR2: FYZICKÁ OSOBA
jméno:
[●]
sídlo:
[●]
IČO:
[●]
DIČ:
[●]
bankovní spojení:
[●]
číslo účtu:
[●]
zapsaná/zapsaný v evidenci: [●]
kontaktní osoba: (kontaktní údaje doplní uchazeč)
(dále jen „Zhotovitel č. 2“),
______________________________
VAR1: PRÁVNICKÁ OSOBA
jméno:
[●]
se sídlem:
[●]
zastoupená:
[doplňte jméno a funkci oprávněné osoby]
IČO:
[●]
bankovní spojení:
[●]
číslo účtu:
[●]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [●] soudem v [●] sp. zn. [●]
VAR2: FYZICKÁ OSOBA
jméno:
[●]
sídlo:
[●]
IČO:
[●]
DIČ:
[●]
bankovní spojení:
[●]
číslo účtu:
[●]
zapsaná/zapsaný v evidenci: [●]
kontaktní osoba: (kontaktní údaje doplní uchazeč)
(dále jen „Zhotovitel č. 3“),
VAR1: PRÁVNICKÁ OSOBA
jméno:
[●]
se sídlem:
[●]
zastoupená:
[doplňte jméno a funkci oprávněné osoby]
IČO:
[●]
bankovní spojení:
[●]
číslo účtu:
[●]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [●] soudem v [●] sp. zn. [●]
VAR2: FYZICKÁ OSOBA
jméno:
sídlo:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

[●]
[●]
[●]
[●]
[●]
[●]
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zapsaná/zapsaný v evidenci: [●]
kontaktní osoba: (kontaktní údaje doplní uchazeč)
(dále jen „Zhotovitel č. 4“),
VAR1: PRÁVNICKÁ OSOBA
jméno:
[●]
se sídlem:
[●]
zastoupená:
[doplňte jméno a funkci oprávněné osoby]
IČO:
[●]
bankovní spojení:
[●]
číslo účtu:
[●]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [●] soudem v [●] sp. zn. [●]
VAR2: FYZICKÁ OSOBA
jméno:
[●]
sídlo:
[●]
IČO:
[●]
DIČ:
[●]
bankovní spojení:
[●]
číslo účtu:
[●]
zapsaná/zapsaný v evidenci: [●]
kontaktní osoba: (kontaktní údaje doplní uchazeč)
(dále jen „Zhotovitel č. 5“),

na straně druhé
Zhotovitel nebo Zhotovitelé a Objednatel společně jen „Smluvní strany“
Nebo jednotlivě „Smluvní strana“.

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
(dále jen „Rámcová smlouva“)
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Čl. 1
Účel Rámcové smlouvy
1. Účelem této Rámcové smlouvy je zajištění zákonné povinnosti Objednatele (řádného plnění
svěřených úkolů) stanovených § 35 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného
bohatství, ve znění pozdějších předpisů (dále též „horní zákon“), a § 10 odst. 5 zákona č. 61/1988
Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
(dále též „zákon o hornické činnosti“), tedy zajišťování nebo likvidace starých důlních děl (dále též
„SDD“) a opuštěných průzkumných důlních děl (dále též „OPDD“) včetně jejich následků, která
ohrožují zákonem chráněný obecný zájem.
2. Tato Rámcová smlouva je uzavírána mezi Objednatelem a Zhotovitelem č. 1 až 5 na základě
výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem: „Zajišťování nebo likvidace starých
důlních děl 2015 - 2019“, podle § 89 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek 403552 (dále
jen „Veřejná zakázka“), neboť nabídka Zhotovitele č. 1 až 5 byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.
Čl. 2
Postup při zajištění účelu Rámcové smlouvy
1. V souvislosti se splněním výše uvedené zákonné povinnosti podle článku 1 odst. 1. Rámcové
smlouvy) byl vybrán samostatným výběrovým řízením poskytovatel pro výkon generálního dozoru
Objednatele pro posuzování projektů a plánů zajištění a likvidace případně průzkum důlních děl a
pro dozor nad realizací samotných prací zabezpečení důlních děl podle této Rámcové smlouvy
(dále jen „Generální dozor objednatele“).
2. Na základě této Rámcové smlouvy budou postupem dle § 92 odst. 2 písm. a) ZVZ uzavřeny
jednotlivé smlouvy o dílo (dále jen „Prováděcí smlouvy“) na realizaci zabezpečení příslušného
konkrétního důlního díla.
3. Standardizovaný postup realizace veřejné zakázky s názvem „Zajišťování nebo likvidace starých
důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl 2015 - 2019“ bude probíhat následně:
a) Oznámení nezabezpečeného důlního díla ohrožujícího zákonem chráněný obecný zájem
externím subjektem (majitel pozemku, obec, fyzická osoba…) Objednateli.
b) Šetření České geologické služby, zda se skutečně jedná o SDD či OPDD.
c) Objednatel vyzve Zhotovitele postupem podle odst. 2. tohoto článku k předložení návrhu na
uzavření Prováděcí smlouvy (předmětem Prováděcí smlouvy je i zpracování plánů zajištění
a likvidace případně průzkumu starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl
(dále též „Plán“) podle § 6 odst. 2 vyhlášky č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání
výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti
prováděné hornickým způsobem ve znění pozdějších předpisů (dále též „vyhláška
o povolování hornické činnosti“) a v souladu s vyhláškou o hornické činnosti a vyhláškou
č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, ve znění pozdějších předpisů (dále
též „vyhláška o bezpečnostních požadavcích“), zpracování projektové dokumentace, která
bude obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle cenové
1
soustavy ÚRS a vypořádání střetů zájmů) a následně uzavře s vybraným Zhotovitelem
Prováděcí smlouvu na plnění předmětu Rámcové smlouvy.
d) Prvním krokem Zhotovitele bude získání souhlasu vlastníků dotčených pozemků se vstupem
na pozemek a souhlas s realizací prací. V případě nesouhlasu vlastníků dotčených pozemků
se vstupem na pozemek případně nesouhlasem s realizací prací Zhotovitel bezodkladně
informuje Objednatele a zastavuje práce na zpracování Plánu.

1

http://www.urspraha.cz
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e) Objednatel vyzve Generální dozor objednatele k zahájení prací, jejichž součástí je i komplexní
posouzení předloženého Plánu a vypracování stanoviska. V případě negativního stanoviska
vrátí Generální dozor objednatele Plán Zhotoviteli k přepracování.
f)

Po schválení Plánu ze strany Generálního dozoru objednatele předloží Zhotovitel Plán
Objednateli. V případě negativního stanoviska vrátí Objednatel Plán Zhotoviteli
k přepracování. Po schválení Plánu ze strany Objednatele Zhotovitel předloží žádost
o povolení hornické činnosti na příslušný Báňský úřad a následně realizuje plnění předmětu
dílčí veřejné zakázky. O schválení Plánu Objednatelem bude sepsán Zápis o předání
a schválení plánu zajištění a likvidace případně průzkumu starých důlních děl a opuštěných
průzkumných důlních děl, jehož součástí bude schválená cena Prováděcí smlouvy uzavřené
podle čl. 4.

g) Generální dozor objednatele provádí kontrolní činnost při provádění prací na zajišťování nebo
likvidaci SDD a OPDD.
h) Po ukončení prací předloží Zhotovitel Objednateli závěrečnou zprávu o zabezpečení SDD
nebo OPDD schválenou Generálním dozorem objednatele (vzor je zveřejněn na internetové
stránce Objednatele http://www.mzp.cz/cz/dokumenty_k_zabezpeceni_del).
4. V případě nesouhlasu vlastníků dotčených pozemků se vstupem na pozemek případně
nesouhlasem s realizací prací zůstává Prováděcí smlouva nebo její část nenaplněna. Zhotoviteli
bude vyplacen pouze honorář za provedené a prokazatelné práce stanovený na základě hodinové
sazby 450,- Kč bez DPH.
5. Při předložení Plánu Objednateli postupem podle čl. 2 odstavec 3 písmeno f) bude součástí Plánu
rovněž:
a) Souhlas vlastníků dotčených pozemků se vstupem na pozemek a souhlas s realizací prací
a dokumentace k vypořádání střetů zájmů včetně stanovisek správců sítí (stanovisko správců
technické infrastruktury);
b) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (rovněž v elektronické podobě
jako dokument MS Excel verze 2003, nebo vyšší) dle ceníku URS.
6. Postup realizace veřejné zakázky s názvem „Zajišťování nebo likvidace starých důlních děl
a opuštěných průzkumných důlních děl“ v případě havárií vyžadujících neodkladné řešení
(zahrnuje mimořádné situace, intravilány měst a obcí, komunikace, vedení vysokého napětí aj.)
bude probíhat následně:
a) Objednatel vyzve Zhotovitele k předložení návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy postupem
podle § 92 odst. 2 písm. a) ZVZ. Zhotovitel obratem předloží Generálnímu dozoru objednatele
plán postupu prací, včetně maximální ceny prací, která je stanovena jako cena obvyklá.
Generální dozor objednatele plán postupu prací včetně ceny posoudí a doporučí jeho
schválení, případně přepracování.
b) Po schválení plán postupu prací ze strany Generálního dozoru objednatele předloží Zhotovitel
plán postupu prací Objednateli. V případě negativního stanoviska vrátí Objednatel plán
postupu prací Zhotoviteli k přepracování. Po schválení plánu postupu prací Objednatelem,
uzavřou Objednatel s vybraným Zhotovitelem Prováděcí smlouvu na plnění předmětu
Rámcové smlouvy. Zhotovitel zahájí neprodleně realizaci prací a podrobně je zdokumentuje.
c) Generální dozor objednatele provádí kontrolní činnost prováděných prací.
d) Po ukončení prací předloží Zhotovitel Objednateli závěrečnou zprávu o zabezpečení SDD
nebo OPDD schválenou Generálním dozorem objednatele (vzor je zveřejněn na internetové
stránce Objednatele http://www.mzp.cz/cz/dokumenty_k_zabezpeceni_del).
Postup podle písmena a) bude možno realizovat operativně i zápisem z místního šetření tak, aby
bylo možné zahájit práce na odstranění havárie ihned a předešlo se tím prodlení a havárii většího
rozsahu (v případě havárií vyžadujících bezodkladné řešení).
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Čl. 3
Předmět Rámcové smlouvy
1. Předmětem této Rámcové smlouvy je v souladu s § 11 ZVZ úprava podmínek týkajících
se jednotlivých Prováděcích smluv o dílo uzavřených mezi Objednatelem a jedním ze Zhotovitelů
č. 1 až 5, který byl vybrán postupem podle čl. 4 této Rámcové smlouvy.
2. Dílem se rozumí provedení zajišťování nebo likvidace případně průzkum starých důlních děl
a opuštěných průzkumných důlních děl včetně jejich následků, která ohrožují zákonem chráněný
obecný zájem, a to těmito činnostmi:
a) Rekognoskace starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl dle pokynů
a podkladů odboru geologie Ministerstva životního prostředí.
b) Zpracování plánů zajištění a likvidace případně průzkumu starých důlních děl a opuštěných
průzkumných důlních děl podle vyhlášky o povolování hornické činnosti a v souladu
s vyhláškou o bezpečnostních požadavcích,
2

c) Zpracování ocenění nákladů a výkaz výměr dle ceníku ÚRS v elektronické (digitální) formě
jako dokument MS Excel verze 2003, nebo vyšší.
d) Projednání Plánu s vlastníky (správci, nájemci) dotčených pozemků a vypořádání střetů zájmů
včetně stanovisek správců sítí (stanovisko správců technické infrastruktury).
e) Realizace geologických prací ve smyslu § 2 odst. 1 písmeno e) zákona č. 62/1988 Sb.,
o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o geologických
pracích“),
f)

Průzkum starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl v souladu s vyhláškou
o povolování hornické činnosti, vyhláškou o bezpečnostních požadavcích a zákonem
o hornické činnosti, na podkladě Plánu zpracovaného báňským projektantem a schváleného
Generálním dozorem objednatele a Ministerstvem životního prostředí,

g) Zabezpečení starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl v souladu
s vyhláškou o povolování hornické činnosti, vyhláškou o bezpečnostních požadavcích
a zákonem o hornické činnosti, na podkladě Plánu zpracovaného báňským projektantem
a schváleného Generálním dozorem objednatele a Ministerstvem životního prostředí,
h) Vytvoření závěrečné zprávy o realizaci každého zajištění nebo likvidace případně průzkumu
starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl včetně geodetického zaměření
zabezpečených důlních děl (vzor je zveřejněn na internetové stránce Objednatele
http://www.mzp.cz/cz/dokumenty_k_zabezpeceni_del).
3. Jednotlivá díla budou podrobněji specifikována v Prováděcích smlouvách uzavřených podle čl. 4.

Čl. 4
Uzavření jednotlivé Prováděcí smlouvy
1. Jednotlivé Prováděcí smlouvy na plnění předmětu dle článku 3 této Rámcové smlouvy budou
uzavírány v souladu s § 92 odst. 2 písm. a) ZVZ.
2. Objednatel vybere Zhotovitele pro uzavření jednotlivé Prováděcí smlouvy (jednotlivé veřejné
zakázky) tak, že písemně vyzve k předložení návrhu na uzavření smlouvy vždy toho Zhotovitele,
který se při uzavírání rámcové smlouvy umístil jako první v pořadí; odmítne-li tento Zhotovitel
návrh předložit, vyzve veřejný zadavatel Zhotovitele, který se při uzavírání Rámcové smlouvy
umístil další v pořadí; obdobným způsobem postupuje Objednatel až do doby, kdy vyzve
Zhotovitele, který se při uzavírání Rámcové smlouvy umístil, jako poslední v pořadí Zhotovitelů
2
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a který není oprávněn odmítnout návrh Prováděcí smlouvy předložit. Pokud by Zhotovitel, který se
při uzavírání Rámcové smlouvy umístil, jako poslední v pořadí Zhotovitelů, odmítl návrh Prováděcí
smlouvy předložit, jedná se podstatné porušení této Rámcové smlouvy podle článku 13 této
Rámcové smlouvy.
3. Obsahem písemné výzvy k předložení návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy musí být alespoň:
a) číslo výzvy;
b) identifikační údaje Objednatele;
c) vymezení a popis požadovaného plnění;
d) doba a místo plnění, termíny pro poskytnutí plnění;
e) lhůta, způsob a místo podání nabídky na uzavření Prováděcí smlouvy;
f)

podpis oprávněné osoby.

4. Lhůta k podání návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy činí pět pracovních dnů (v případě havárií
tři pracovní dny) ode dne odeslání písemné výzvy Objednatele.
5. Skutečnost, že se Zhotovitelem nebyla po určitou dobu uzavřena žádná Prováděcí smlouva,
nezpůsobuje zánik této Rámcové smlouvy.

Čl. 5
Cena
1. Celková částka za provedení díla na základě této Rámcové smlouvy a Prováděcích smluv
po dobu trvání této Rámcové smlouvy nepřesáhne částku (140 000 000,- Kč pro oblast 1
a 75 000 000,- Kč pro oblast 2) bez DPH. DPH ve výši 21 procent činí (29 400 000,- Kč pro oblast
1 a 15 750 000,- Kč pro oblast 2). Cena s DPH činí (169 400 000,- Kč pro oblast 1 a 90 750 000,Kč pro oblast 2; (příslušná částka bude doplněna podle toho, pro jakou část zakázky bude
Rámcová smlouva uzavřena). V případě, že v době trvání Rámcové smlouvy dojde ke změně
zákonné výše DPH, budou ceny uvedené v tomto článku upraveny odpovídajícím způsobem
v závislosti na zákonné výši odvodu.
2. Cena za provedení díla Zhotovitelem dle Prováděcí smlouvy bude určena s uplatněním slevy vůči
3
Cenové soustavy ÚRS jako celku, dle specifikace (cenová nabídka Zhotovitelů) v jednotlivých
přílohách č. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 a 1.5 této Rámcové smlouvy.
4

3. Výkaz výměr zpracovaný dle ceníku ÚRS , včetně uplatněné slevy vůči tomuto ceníku, ve svých
jednotlivých položkách již bude zahrnovat veškeré inženýrské práce spojené s realizací jednotlivé
zakázky realizované na základě Prováděcí smlouvy (např. zpracování Plánu, vedení provozní
dokumentace, autorský a geotechnický dozor, koordinační činnost, činnost závodního, vyřízení
veškerých požadovaných střetů a povolení hornické činnosti apod.) dále také dopravu a ubytování
pracovníků. Tyto činnosti proto není možné ve výkazu znovu uvádět. V případě, že některá
5
položka a její cena není součástí cenové soustavy ÚRS , je tato cena stanovená jako cena
obvyklá, schválená Generálním dozorem objednatele.
4. Stanovená cena je nepřekročitelná. V ceně prací dle Prováděcích smluv jsou zahrnuty veškeré
a konečné náklady spojené se zabezpečením zajišťování nebo likvidace starých důlních děl
a opuštěných průzkumných důlních děl včetně jejich následků, která ohrožují zákonem chráněný
obecný zájem na celém území České republiky. Zhotovitel je vždy povinen předložit příslušné
doklady prokazující výši těchto výdajů.

3

http://www.urspraha.cz
http://www.urspraha.cz
5
http://www.urspraha.cz
4
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Čl. 6
Platební podmínky
1. Úhrada Odměny bude Objednatelem provedena na základě daňového dokladu – faktury
vystaveného Poskytovatelem po předání plnění Objednateli. Faktura bude obsahovat náležitosti
daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
(jedná se především o označení faktury a její číslo, obchodní firmu/název, sídlo a IČO Zhotovitele,
předmět Prováděcí smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít
náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Faktura bude označena evidenčním
číslem příslušné Prováděcí smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv.
2. Faktura bude vystavena se splatností 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli,
přičemž za datum úhrady se považuje datum, kdy byla částka odepsána z účtu Objednatele ve
prospěch účtu Poskytovatele. Faktura musí být Objednateli doručena nejpozději do 15. 12.
daného roku, aby mohla být proplacena v tomtéž kalendářním roce. V případě nedodání bude
faktura proplacena až v roce následujícím.
3. Faktura musí být Objednateli doručen v písemné formě doporučenou zásilkou, kurýrem nebo
osobně do podatelny Objednatele.
4. Faktura bude vystavena Poskytovatelem vždy až po dílčím nebo konečném převzetí předmětu
plnění Objednatelem (čl. 11 této smlouvy). Nedílnou přílohou faktury bude Zápis, Zjišťovací
protokol k fakturaci (vzor je zveřejněn na internetové stránce Objednatele na adrese:
http://www.mzp.cz/cz/dokumenty_k_zabezpeceni_del) a soupis prací.
5. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo přílohy nebo v něm nebudou správně
uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit jej ve lhůtě její splatnosti Poskytovateli s uvedením
chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti
a nová lhůta splatnosti počne běžet až doručením opraveného daňového dokladu. V takovém
případě není Objednatel v prodlení s placením daňového dokladu.
6. Částka uvedená na faktuře bude zaplacena bezhotovostním převodem na bankovní účet
Zhotovitele.
7. Objednatel neposkytuje žádné zálohové platby.

Čl. 7
Povinnosti Zhotovitele
1. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla bezodkladně po podpisu Prováděcí smlouvy a provést
dílo jako celek na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době a na smluveném místě
v souladu s Rámcovou smlouvou a příslušnou Prováděcí smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen realizovat práce dle pokynů objednatele a v souladu s jeho zájmy. Zhotovitel
je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost jeho pokynů k provedení
díla.
3. Zhotovitel je povinen pověřit plněním závazků z této Rámcové smlouvy pouze ty své
zaměstnance, kteří jsou k tomu odborně způsobilí. Zhotovitel je povinen splňovat technické
kvalifikační předpoklady podle § 56 odst. 3 písm. c) ZVZ jak jsou stanoveny v bodu 5.3.2 zadávací
dokumentace k veřejné zakázce „Zajišťování nebo likvidace starých důlních děl a opuštěných
průzkumných důlních děl“ po celou dobu platnosti a účinnosti této Rámcové smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl
v souvislosti s realizováním prací Objednateli. Objednatel však dává souhlas s tím, aby Zhotovitel
uváděl práce realizované na základě této Rámcové smlouvy jako svoji referenci, a to v rozsahu
názvu Objednatele, kontaktní osoby, obecného popisu realizovaných prací, jejich finančního
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objemu, pokud je to nezbytné, a doby jejich poskytování. Objednatel se zavazuje vystavit
Zhotoviteli o těchto pracích osvědčení pro účely § 56 odst. 3 písm. a) ZVZ.
5. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu, kterou mu způsobil v souvislosti s poskytováním
služby. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou Objednateli i tehdy, byla-li škoda způsobena
jeho zástupcem nebo jeho zaměstnancem.
6. Zhotovitel je povinen být po celou dobu trvání této Rámcové smlouvy pojištěn proti škodám
způsobeným jeho činností či nečinností, a to minimálně ve výši pojistného plnění 25 000 000,- Kč
bez DPH. Při vzniku pojistné události zabezpečuje ihned po jejím vzniku veškeré úkony vůči
pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli
veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Zhotovitel se zavazuje předložit na vyžádání
Objednatele originál pojistné smlouvy k nahlédnutí nejpozději do 10 kalendářních dnů od podpisu
Rámcové smlouvy, objednatel má právo si pořídit z této smlouvy kopie.
7. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této Rámcové smlouvy zabezpečený výkon báňské
záchranné služby dle § 7 zákona o hornické činnosti.
8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží
nebo služeb z veřejných výdajů.
9. Zhotovitel je povinen být po celou dobu platnosti Rámcové smlouvy s Objednatelem v kontaktu
prostřednictvím e-mailu a mobilního telefonu. Tyto kontaktní údaje odpovědného pracovníka
Zhotovitele jsou závazně uvedeny v jednotlivých přílohách čl. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 a 1.5 této Rámcové
smlouvy. Případné změny je Zhotovitel povinen Objednateli neprodleně oznámit průkazným
způsobem.
10. Pokud Zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato Rámcová
smlouva, splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, musí tento subdodavatel plnit tu
část prací, jež prokazoval za Zhotovitele. Jakákoliv změna v osobě takového subdodavatele
Zhotovitele je možná pouze za předpokladu doložení příslušné části kvalifikace obdobným
způsobem novým subdodavatelem a po předchozím písemném souhlasu Objednatele.
11. Zhotovitel je povinen v souladu s právními předpisy, Rámcovou Smlouvou a příslušnou Prováděcí
smlouvou umožnit výkon kontrolních činností Generálního dozoru objednatele (čl. 9 této Rámcové
smlouvy), Objednatele (čl. 10 této Rámcové smlouvy), orgánů státní kontroly, popř. jiných orgánů
a osob k tomu oprávněných, a poskytnout jim součinnost a přijmout případné následné účinné
opatření.
12. Zhotovitel nesmí postoupit svá práva a povinnosti z této Rámcové smlouvy nebo z Prováděcích
smluv jiné osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
13. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni podání žádosti o povolení hornické činnosti mít zajištěno
písemné povolení vstupu na místo výkonu prací od vlastníka pozemku. Po ukončení prací je
Zhotovitel povinen zajistit písemné předání pozemku zpět jeho vlastníkovi, a to nejpozději jeden
den před potvrzením Zápisu Generálním dozorem objednatele.
14. Zhotovitel je povinen zabezpečit řádné zajištění místa výkonu prací v souladu s právními předpisy.
15. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení a vyklidit místo výkonu prací nejpozději ke dni potvrzení
Zápisu Generálním dozorem objednatele.
16. Zhotovitel předloží Objednateli seznam subdodavatelů podle § 147a odst. 1 písm. c) ZVZ
nejpozději do 60 dnů od splnění Prováděcí smlouvy, nebo do 28. února následujícího
kalendářního roku v případě, že plnění Prováděcí smlouvy přesahuje jeden kalendářní rok.
17. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním Rámcové smlouvy a prováděcích smluv
v souladu s platnými právními předpisy.
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Čl. 8
Povinnosti Objednatele
1. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli včasné, pravdivé, úplné a přehledné informace,
označit potřebné skutečnosti, předložit mu veškeré listinné materiály potřebné k řádnému
poskytování služeb podle této Rámcové smlouvy a poskytnout mu potřebnou součinnost.

Čl. 9
Provozní deník a Generální dozor objednatele
1. Zhotovitel se zavazuje vést provozní deník. Do deníku bude pověřený zaměstnanec Zhotovitele
pravidelně provádět záznamy o všech skutečnostech rozhodných pro plnění Rámcové smlouvy a
Prováděcí smlouvy. Zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, splnění
sjednaných termínů, záznam o zdůvodnění případných odchylek od projektu odsouhlasených
Objednatelem, údaje nutné pro posouzení prací orgánem státní správy, údaje o vykonaných
zkouškách a kontrole díla Objednatelem v určitém stupni jeho provádění. Zápisy bude potvrzovat
Generální dozor objednatele.
2. Na první straně deníku budou uvedeni zástupci Zhotovitele, kteří jsou oprávnění činit do něho
zápisy a potvrzovat je. Dojde-li k rozporu mezi požadavky takto zapsanými, budou tyto řešeny
v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran tak, aby nedošlo k prodlení v konečném termínu
předání díla. O těchto skutečnostech musí být neprodleně informován Objednatel. K zápisům do
deníku je kdykoliv oprávněn také Generální dozor objednatele.
3. Během pracovní doby Zhotovitele musí být deník na lokalitě trvale přístupný oprávněným osobám.
4. Denní záznamy podepisuje pověřený pracovník Zhotovitele nebo jeho zástupce v ten den, kdy
byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně
může být zápis proveden v následujícím pracovním dnu.
5. Kromě Objednatele a Generálního dozoru objednatele mohou provádět záznamy v deníku orgány
státní kontroly, popř. jiné orgány a osoby k tomu oprávněné.
6. Generální dozor objednatele sleduje zejména, zda práce jsou prováděny účelně a efektivně
v souladu s Rámcovou smlouvou a Prováděcí smlouvou a projektem (plánem zajištění), podle
technických norem, právních předpisů a příslušného rozhodnutí orgánu státní správy. Na
nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zástupce Zhotovitele a provede zápis do
provozního deníku. Rozsah kontrolní činnosti výkonu Generálního dozoru objednatele je
předmětem samostatné smlouvy mezi Objednatelem a vykonavatelem Generálního dozoru
objednatele.

Čl. 10
Kontrola plnění veřejné zakázky
1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém rozsahu a průběhu činností Zhotovitele
z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování technické dokumentace, harmonogramu
prací a udržování pořádku. Kontrolu provádí Objednatel prostřednictvím svých zástupců. Náklady
spojené s činností těchto zástupců nese Objednatel.
2. Všechny zjištěné nedostatky zapsané v provozním deníku je Zhotovitel povinen napravit v souladu
s Rámcovou smlouvou a Prováděcí smlouvou. Připomínky dotýkající se bezpečného provozu
zařízení a bezpečnosti pracujících bude Zhotovitel respektovat okamžitě.
3. Kontroly prováděné v průběhu provádění díla nezbavují Zhotovitele odpovědnosti z plnění
smluvních povinností.
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4. Jako vstupní informaci kontroly předloží Zhotovitel na základě vyžádání písemnou zprávu v tomto
členění:
a) srovnání časového a finančního harmonogramu prací,
b) stručná charakteristika lokality,
c) přehledné a výstižné informace k aktuálnímu stavu prací (zejména tabulky, grafy, mapy,
komentáře),
d) rozsah provedených prací v období od posledního kontrolního dne, včetně plánovaných a
vynaložených nákladů v členění podle jednotlivých důlních děl,
e) případné odchylky od věcného, časového a finančního plánu prací, návrhy na optimalizaci
dalšího postupu s předpokládanými dopady,
f)

plánované práce na další období (technicky, časově, finančně),

g) případný návrh opatření resp. požadavku k orgánům státní správy (změny či doplnění
rozhodnutí apod.),
h) případný návrh opatření resp. požadavků k MŽP.
5. Postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty, bude stanoven Generálním
dozorem objednatele podle konkrétní situace.
Čl. 11
Předání a převzetí díla
1.

K předání dokončeného předmětu plnění Zhotovitel připraví Zápis, který bude potvrzen
Generálním dozorem objednatele a následně oběma Smluvními stranami při předání a převzetí
předmětu plnění. Zápis bude zahrnovat název a technický popis předmětu plnění, způsob
předání, výsledek předání, soupis zjištěných vad, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich
odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací, způsob a termín jejich zajištění. Předání
a převzetí předmětu plnění proběhne v místě plnění nebo v sídle Objednatele.

2.

Objednatel je oprávněn předmět plnění odmítnout převzít, pokud má předmět plnění vady.
Důvody odmítnutí převzetí předmětu plnění budou uvedeny v Zápisu.

3.

Objednatel je oprávněn převzít částečné plnění, pokud tak učiní, tato skutečnost se uvede v
Zápisu. Zhotovitel je povinen dodat či provést zbývající část předmětu plnění a předat
ji Objednateli nejpozději v sjednané lhůtě.

4.

V případě, že Objednatel předmět plnění neodmítne převzít, ačkoli k tomu byl oprávněn,
je Zhotovitel povinen odstranit zjištěné drobné nedostatky nejpozději do 15 dnů od převzetí
předmětu plnění, pokud se v Zápisu nestanoví jiná lhůta. Do Zápisu se rovněž uvede soupis
těchto nedostatků, informace o způsobu jejich odstranění bude doplněna do Zápisu.

5.

Při předání předmětu plnění předá Zhotovitel Objednateli i veškeré doklady a dokumenty, které
se k předmětu plnění vztahují. Tyto dokumenty budou součástí Závěrečné zprávy o výsledcích
dokončeného předmětu plnění v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních a na nosiči CD (včetně
všech příloh). Obsah a forma závěrečné zprávy musí odpovídat vzoru závěrečné zprávy
zveřejněnému na profilu Objednatele.
Čl. 12
Záruční podmínky, odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady
díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). Dílo má vady, jestliže neodpovídá
výsledku určenému v Rámcové smlouvě a jednotlivé Prováděcí smlouvě.
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2. Záruční lhůta na dílo se sjednává v délce 36 měsíců a počíná běžet předáním díla. Záruční lhůta
neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které
Zhotovitel odpovídá.
3. Objednatel je povinen vady stavebních prací písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného
odkladu po jejich zjištění. V reklamaci Objednatel vady popíše a uvede, jakým způsobem
požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat buď odstranění vady opravou, je-li
vada opravitelná, pokud není, tak odstranění vady dodáním náhradního plnění anebo přiměřenou
slevou z ceny díla. Uhradil-li Objednatel cenu před uplatněním reklamace, bude požadovat
vrácení platby ceny do výše slevy nebo v případě odstoupení její plnou výši spolu s úrokem ve
výši 0,1 % denně z vracené částky, a to od okamžiku zaplacení ceny do doby vrácení plateb ceny.
4. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci
objednatele uznává. Vždy však Zhotovitel musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k
odstranění vad (y). Toto sdělení musí Zhotovitel odeslat nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne
obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.
Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Jestliže
Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a
zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace. Objednatel je
povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady a
vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem
nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady. Náklady na odstranění
reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu ve věci.
6. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady do 15 pracovních dnů po obdržení
reklamace nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou
odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli
zhotovitel. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a
rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění
reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 pracovních
dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad
označených objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu
reklamované vady.
7. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
8. Nebyla-li do okamžiku uplatnění reklamace uhrazena celá cena plnění dle příslušné Prováděcí
smlouvy Objednatel:
a) není v prodlení s úhradou ceny až do vyřešení reklamace,
b) není povinen platit cenu ve výši odpovídající jeho nároku na slevu, jestliže reklamace bude
vyřešena poskytnutím slevy z ceny.
9. Vedle nároků z odpovědnosti za vady má Objednatel nárok na náhradu škody, jakož i na smluvní
pokutu.

Čl. 13
Podstatné porušení Rámcové smlouvy a smluvní pokuty
1. Za podstatné porušení této Rámcové smlouvy se považuje zejména:
a) prodlení Zhotovitele se splněním smluvních termínů;
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b) opakovaně nízká kvalita poskytovaného plnění, na kterou byl Zhotovitel Objednatelem již
písemně upozorněn;
c) opakovaně špatné vyúčtování poskytnutého plnění;
d) neplnění povinnosti stanovené podle čl. 7 odst. 3 této Rámcové smlouvy (technické
kvalifikační předpoklady), pokud Zhotovitel do 10 pracovních dnů nezajistí nápravu;
e) porušení povinnosti mlčenlivosti Zhotovitele podle čl. 7 odst. 4 této Rámcové smlouvy;
f)

neplnění povinnosti stanovené podle čl. 7 odst. 6 této Rámcové smlouvy (pojištění proti
škodám způsobeným činností či nečinností);

g) neplnění povinnosti stanovené podle čl. 7 odst. 7 této Rámcové smlouvy (zabezpečení výkonu
báňské záchranné služby);
h) změna v osobě subdodavatele Zhotovitele bez souhlasu Objednatele (čl. 7 odst. 9 této
Rámcové smlouvy).
i)

odmítnutí (nepředložení) předložení návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy

j)

jestliže Objednatel zjistí, že Zhotovitel:


nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování
nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo
nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění Smlouvy; nebo



zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění
Smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení
výhod volné a otevřené soutěže.

2. V případě podstatného porušení Rámcové smlouvy uvedeného v odst. 1 tohoto článku či
prováděcí smlouvy se Zhotovitel zavazuje Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč
za každý jednotlivý případ porušení.
3. Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného v Prováděcí smlouvě
z důvodu na své straně, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla
za každý i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení s úhradou svého peněžitého závazku se Objednatel zavazuje uhradit
Zhotoviteli úrok z prodlení z ceny za provedení díla uvedené v čl. 2 příslušné Prováděcí smlouvy o
dílo podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., ze dne 16. října 2013, kterým se určuje výše úroků z
prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního
správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky
Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.
5. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v Zápise v dohodnutém termínu, zaplatí
Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek nebo vadu, u níž je v prodlení, za
každý i započatý den prodlení.
6. V případě porušení povinnosti uvedené v odst. 4 čl. 15 Rámcové smlouvy či se Zhotovitel
zavazuje Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ
porušení.
7. Smluvní pokuta je splatná do 15 kalendářních dní ode dne doručení písemné výzvy k zaplacení
smluvní pokuty.
8. Uplatněním jakékoli smluvní pokuty není nijak dotčen nárok na náhradu vzniklé škody v celém
rozsahu způsobené škody.
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Čl. 14
Platnost a účinnost Rámcové smlouvy
1. Tato Rámcová smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními
stranami a je uzavřena na dobu čtyř let ode dne podpisu smlouvy nebo do vyčerpání částky dle
čl. 5 bod 1. Ukončením této Rámcové smlouvy není dotčena platnost ani účinnost jednotlivých
prováděcích smluv před uplynutím této doby.
2. Objednatel je oprávněn tuto Rámcovou smlouvu vypovědět bez uvedení důvodů písemnou
výpovědí, avšak pouze vůči všem Zhotovitelům současně. Délka výpovědní doby činí 1 měsíc
a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi Zhotoviteli.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Rámcové smlouvy nebo od Prováděcí smlouvy
v případě:
a) podstatného porušení smluvních povinností Zhotovitele;
b) porušení nepodstatných smluvních povinností Zhotovitele, jestliže Zhotovitel nesplní svoji
povinnost ani v dodatečné lhůtě, která nesmí být kratší než 30 kalendářních dní;
c) že je Zhotovitel v likvidaci nebo že vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo
vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto,
že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních
právních předpisů;
d) že Objednatele zjistí, že příslušný Zhotovitel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával
nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo
někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy;
e) že Objednatele zjistí, že příslušný Zhotovitel zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění
zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných
praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
4. Objednatel je dále od této Rámcové smlouvy nebo od Prováděcí smlouvy oprávněn odstoupit bez
jakýchkoliv sankcí, v případě vládního zásahu či krácení finančních prostředků na nápravu škod
na životním prostředí způsobených dobýváním výhradních i nevyhrazených ložisek určených
příslušným usnesením vlády na úhradu likvidace starých důlních děl a opuštěných průzkumných
důlních děl. Objednatel prohlašuje, že informaci o vládním zásahu či krácení finančních
prostředků (viz výše) oznámí Zhotoviteli do 10 dnů po obdržení příslušné informace.
5. Zhotovitel může od této Rámcové smlouvy nebo Prováděcí smlouvy odstoupit neposkytuje-li
Objednatel potřebnou součinnost, nebo pokud je Objednatel v prodlení s plněním svých
peněžitých závazků vůči Zhotoviteli.
6. Za důvod odstoupení od Rámcové smlouvy a Prováděcí smlouvy jsou považovány také okolnosti
plynoucí z důsledků vyšší moci.
7. Odstoupení od Rámcové smlouvy a Prováděcí smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné.

Čl. 15
Ustanovení závěrečná
1. Tato Rámcová smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí českým právem. Práva a
povinnosti Smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto Rámcovou smlouvou, se řídí
Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
2. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných číslovaných dodatků podepsaných
všemi smluvními stranami. Toto neplatí pro změnu odpovědných pracovníků Zhotovitele.
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3. Veškerá komunikace na základě této Rámcové smlouvy je činěna písemně, není-li touto
Rámcovou smlouvou stanoveno jinak. Písemná komunikace se činí v listinné nebo elektronické
podobě prostřednictvím datových schránek, doporučené pošty, e-mailu nebo faxu na adresy či tel.
čísla, které si smluvní strany sdělí. Písemná komunikace prostřednictvím doporučené pošty se
bude považovat za řádně doručenou dnem, kdy je druhá strana převezme od poštovního
doručovatele. Neučiní-li tak, pak se považuje písemná komunikace dle této Rámcové smlouvy za
doručenou patnáctého dne od podání písemné zprávy či dokumentu k poštovní přepravě.
4. Zhotovitel předloží Objednateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jejímž za
plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny zakázky nebo z části ceny veřejné
zakázky uhrazené objednatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění přesahuje 1 rok.
Zhotovitel předloží seznam subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy nebo do 28.
února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok. Má-li
subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů
před dnem předložení seznamu subdodavatelů.
5. Rámcová smlouva se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních, s platností originálu, přičemž Zhotovitel
obdrží dvě vyhotovení a Objednatel obdrží také dvě vyhotovení.
6. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi
Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení
§ 1765 odst. 1 a § 1766 Občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto Smlouvou.
7. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou
a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem
souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

Přílohy Rámcové smlouvy:
1. Identifikační údaje a cenové nabídky Zhotovitelů:
1.1Identifikační údaje a cenová nabídka Zhotovitele č. 1
1.2Identifikační údaje a cenová nabídka Zhotovitele č. 2
1.3Identifikační údaje a cenová nabídka Zhotovitele č. 3
1.4Identifikační údaje a cenová nabídka Zhotovitele č. 4
1.5Identifikační údaje a cenová nabídka Zhotovitele č. 5

2. Vzor Prováděcí smlouvy:
2.1 Prováděcí smlouva – standardizovaný postup
2.2 Prováděcí smlouva – havarijní postup
3. Kopie pojistné smlouvy
3.1 Zhotovitele č. 1
3.2 Zhotovitele č. 2
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3.3 Zhotovitele č. 3
3.4 Zhotovitele č. 4
3.5 Zhotovitele č. 5
4. Kopie výpisů z obchodního rejstříku Zhotovitelů

Smluvní strany po přečtení této Smlouvy potvrzují, že její obsah a práva a povinnosti odpovídají
jejich pravé, vážné a svobodné vůli, a že Smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání. Na
důkaz toho připojují své podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušného počtu
vyhotovení této Smlouvy.

Objednatel
V _______ dne __.__.______

Zhotovitel č. 1
V _______ dne __.__.______
.

....................................

....................................

..
Česká republika - Ministerstvo životního
prostředí
Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., náměstek ministra
– ředitel sekce ochrany přírody a krajiny

Zhotovitel č. 2
V _______ dne __.__.______

......................................

Zhotovitel č. 3
V _______ dne __.__.______
......................................

Zhotovitel č. 4
V _______ dne __.__.______
......................................

Zhotovitel č. 5
V _______ dne __.__.______

......................................
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Příloha č. 1.1 Rámcové smlouvy

CES:....

Identifikační údaje a cenová nabídka Zhotovitele č. 1

______________________________
se sídlem: ______________________________
IČ: ______________________, DIČ: ______________________
bankovní spojení: ________________________, číslo účtu: ___________________
zastoupený: ____________________________

Kontaktní osoba
jméno: ____________________________
e-mail: ____________________________
mobil: ____________________________
tel.:

____________________________

Cenová nabídka
Procentuální výše určující podíl vůči Cenové soustavě ÚRS jako celku (stanovená na tři desetinná
6
místa, přičemž 100,000 % je směrná cena dle Cenové soustavy ÚRS ): ……….

Zhotovitel č. 1
V _______ dne __.__.______

......................................

6

......................................

http://www.urspraha.cz
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Příloha č. 1.2 Rámcové smlouvy

CES:....

Identifikační údaje a cenová nabídka Zhotovitele č. 2

______________________________
se sídlem: ______________________________
IČ: ______________________, DIČ: ______________________
bankovní spojení: ________________________, číslo účtu: ___________________
zastoupený: ____________________________

Kontaktní osoba
jméno: ____________________________
e-mail: ____________________________
mobil: ____________________________
tel.:

____________________________

Cenová nabídka
Procentuální výše určující podíl vůči Cenové soustavě ÚRS jako celku (stanovená na tři desetinná
7
místa, přičemž 100,000 % je směrná cena dle Cenové soustavy ÚRS ): ……….

Zhotovitel č. 2
V _______ dne __.__.______

......................................

7

http://www.urspraha.cz
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Příloha č. 1.3 Rámcové smlouvy

CES:....

Identifikační údaje a cenová nabídka Zhotovitele č. 3

______________________________
se sídlem: ______________________________
IČ: ______________________, DIČ: ______________________
bankovní spojení: ________________________, číslo účtu: ___________________
zastoupený: ____________________________

Kontaktní osoba
jméno: ____________________________
e-mail: ____________________________
mobil: ____________________________
tel.:

____________________________

Cenová nabídka
Procentuální výše určující podíl vůči Cenové soustavě ÚRS jako celku (stanovená na tři desetinná
8
místa, přičemž 100,000 % je směrná cena dle Cenové soustavy ÚRS ): ……….

Zhotovitel č. 3
V _______ dne __.__.______

......................................

8

http://www.urspraha.cz
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Příloha č. 1.4 Rámcové smlouvy

CES:....

Identifikační údaje a cenová nabídka Zhotovitele č. 4

______________________________
se sídlem: ______________________________
IČ: ______________________, DIČ: ______________________
bankovní spojení: ________________________, číslo účtu: ___________________
zastoupený: ____________________________

Kontaktní osoba
jméno: ____________________________
e-mail: ____________________________
mobil: ____________________________
tel.:

____________________________

Cenová nabídka
Procentuální výše určující podíl vůči Cenové soustavě ÚRS jako celku (stanovená na tři desetinná
9
místa, přičemž 100,000 % je směrná cena dle Cenové soustavy ÚRS ): ……….

Zhotovitel č. 4
V _______ dne __.__.______

......................................

9

http://www.urspraha.cz
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Příloha č. 1.5 Rámcové smlouvy

CES:....

Identifikační údaje a cenová nabídka Zhotovitele č. 5

______________________________
se sídlem: ______________________________
IČ: ______________________, DIČ: ______________________
bankovní spojení: ________________________, číslo účtu: ___________________
zastoupený: ____________________________

Kontaktní osoba
jméno: ____________________________
e-mail: ____________________________
mobil: ____________________________
tel.:

____________________________

Cenová nabídka
Procentuální výše určující podíl vůči Cenové soustavě ÚRS jako celku (stanovená na tři desetinná
10
místa, přičemž 100,000 % je směrná cena dle Cenové soustavy ÚRS ): ……….

Zhotovitel č. 5
V _______ dne __.__.______

......................................

10

http://www.urspraha.cz
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Příloha č. 2.1 Rámcové smlouvy

CES:..........
Číslo jednací Prováděcí smlouvy:………
VZOR

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA O DÍLO – ČÁST … – STANDARDIZOVANÝ POSTUP
k Rámcové smlouvě o dílo – část … ze dne……………… uzavřená mezi

Českou republikou – Ministerstvem životního prostředí
se sídlem:
Vršovická 65, 100 10 Praha 10
zastoupenou:
Ing. Vladimírem Dolejským, Ph.D., náměstkem ministra – ředitelem sekce
ochrany přírody a krajiny
IČ:
00164801
bankovní spojení:
ČNB Praha 1, Na Příkopě 28, číslo účtu: 7628001/0710
kontaktní osoba:
Ing. Petr Uldrych, vedoucí odborný referent specialista, tel.: +420 267 122
667, email: Petr.Uldrych@mzp.cz
(dále jen “Objednatel”)

na straně jedné
a

______________________________
se sídlem: ______________________________
IČ: ______________________, DIČ: ______________________ ((ne)plátce DPH)
bankovní spojení: ________________________, číslo účtu: ___________________
zastoupený: ____________________________
(dále jen „Zhotovitel),

na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
Prováděcí smlouvu o dílo – část ….. (dále jen „Prováděcí smlouva“)
k Rámcové smlouvě o dílo – část ..... ze dne ....................... (dále jen „Rámcová smlouva“)
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Čl. 1
Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí dílo: „Zajištění
nebo likvidaci případně průzkum důlních děl:
a) „název důlního díla“ k.ú. název katastrálního území (č.o. xxxx)
b) „název důlního díla“ k.ú. název katastrálního území (č.o. xxxx)…
Čl. 2
Cena
1. Cena za provedení díla je určena jako podíl vůči Cenové soustavě ÚRS jako celku ve výši ……….
Čl. 3
Doba, místo a podmínky plnění
1. Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli nejdéle do ........................ (dodací lhůta).
Čl. 4
Ustanovení závěrečná
1. V případě, že ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě se bude odchylovat od ustanovení
obsaženého v Rámcové smlouvě, má ujednání obsažené v Prováděcí smlouvě přednost.
Touto Prováděcí smlouvou se nesmějí za žádných podmínek provádět podstatné změny
v podmínkách stanovených v Rámcové smlouvě.
2. Tato Prováděcí smlouva se uzavírá v čtyřech vyhotoveních, s platností originálu, přičemž
Zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení.
3. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.

Přílohy Prováděcí smlouvy:
1. Registrační listy SDD, případně Evidenční list HDD (hlavního důlního díla)

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí
a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel
V Praze dne __.__.______

Zhotovitel
V _______ dne __.__.______

......................................
Česká republika - Ministerstvo životního
prostředí
Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., náměstek ministra
– ředitel sekce ochrany přírody a krajiny

......................................
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Příloha č. 2.2 Rámcové smlouvy

CES:.........
Číslo jednací Prováděcí smlouvy:………

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA O DÍLO – ČÁST….. – HAVARIJNÍ POSTUP
k Rámcové smlouvě o dílo – část ….. ze dne………………

Českou republikou – Ministerstvem životního prostředí
se sídlem:
Vršovická 65, 100 10 Praha 10
zastoupenou:
Ing. Vladimírem Dolejským, Ph.D., náměstkem ministra – ředitelem sekce
ochrany přírody a krajiny
IČ:
00164801
bankovní spojení:
ČNB Praha 1, Na Příkopě 28, číslo účtu: 7628001/0710
kontaktní osoba:
Ing. Petr Uldrych, vedoucí odborný referent specialista, tel.: +420 267 122
667, email: Petr.Uldrych@mzp.cz
(dále jen “Objednatel”)
a

______________________________
se sídlem: ______________________________
IČ: ______________________, DIČ: ______________________ ((ne)plátce DPH)
bankovní spojení: ________________________, číslo účtu: ___________________
zastoupený: ____________________________
(dále jen „Zhotovitel),

na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
Prováděcí smlouvu o dílo – část ….. (dále jen „Prováděcí smlouva“)
k Rámcové smlouvě o dílo – část ..... ze dne ....................... (dále jen „Rámcová smlouva“)
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Čl. 1
Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí dílo: „Zajištění
nebo likvidaci případně průzkum důlních děl:
a) „název důlního díla“ k.ú. název katastrálního území (č.o. xxxx)
b) „název důlního díla“ k.ú. název katastrálního území (č.o. xxxx)…
Čl. 2
Cena
1. Cena za provedení díla nepřekročí ...............................................,- Kč bez DPH, výše DPH činí
...............................................,- Kč, cena včetně DPH činí ...............................................,- Kč.
Cena za jednotlivé práce a materiál bude uvedena v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr, který bude vypracován Zhotovitelem a předán Objednateli současně s předáním díla.
Čl. 3
Doba, místo a podmínky plnění
1. Zhotovitel je předat dílo Objednateli nejdéle do ............................................ (dodací lhůta).
Čl. 4
Ustanovení závěrečná
1. V případě, že ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě se bude odchylovat od ustanovení
obsaženého v Rámcové smlouvě, má ujednání obsažené v Prováděcí smlouvě přednost.
Touto Prováděcí smlouvou se nesmějí za žádných podmínek provádět podstatné změny
v podmínkách stanovených v Rámcové smlouvě.
2. Tato Prováděcí smlouva se uzavírá v čtyřech vyhotoveních, s platností originálu, přičemž
Zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení.
3. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.

Přílohy Prováděcí smlouvy:
1. Plán postupu prací
Smluvní strany prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí
a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.
Objednatel
V Praze dne __.__.______

Zhotovitel
V _______ dne __.__.______

......................................
Česká republika - Ministerstvo životního
prostředí
Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., náměstek ministra
– ředitel sekce ochrany přírody a krajiny

......................................
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