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48
Instrukce
Ministerstva spravedlnosti
ze dne 18. prosince 2001, è. j. 2030/01-E,
kterou se mìní Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 31. kvìtna 2000, è. j.: 50/00 - E,
o zadávání veøejných zakázek v resortu Ministerstva spravedlnosti,
ve znìní pozdìjích pøedpisù
Èl. 1
Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 31. kvìtna
2000, è. j. 50/00-E, o zadávání veøejných zakázek v resortu
Ministerstva spravedlnosti, ve znìní Instrukce Ministerstva
spravedlnosti ze dne 12. února 2001, è. j. 200/01-E a Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 22. kvìtna 2001, è. j.
666/01-E se mìní takto:
Pojem "ekonomický odbor" se v celé Instrukci nahrazuje

pojmem "odbor investièní a majetkoprávní".
Èl. 2
Tato instrukce nabývá úèinnosti dnem 1. ledna 2002.
Ministr spravedlnosti:
JUDr. Jaroslav Bure v. r.

49
Instrukce
Ministerstva spravedlnosti
ze dne 23. kvìtna 2002, è. j. 70/02-OIM-SP,
o zadávání veøejných zakázek v resortu Ministerstva spravedlnosti
Ministerstvo spravedlnosti stanoví:
ÈÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ A OBECNÁ USTANOVENÍ
§1
(1) Pøedmìtem právní úpravy této Instrukce je zadávání veøejných zakázek Ministerstvem spravedlnosti, jím zøízenými rozpoètovými a pøíspìvkovými organizacemi, soudy a státními
zastupitelstvími, v souladu se zákonem è. 199/1994 Sb., o zadávání veøejných zakázek, ve znìní zákona è. 148/1996 Sb.,
zákona è. 93/1998 Sb., zákona è. 28/2000 Sb., zákona è.
39/2001 Sb., zákona è. 142/2001 Sb. a zákona è. 130/2002 Sb.
(dále jen "zákon").
(2) Tato Instrukce se vztahuje na organizaèní sloky státu
v resortu Ministerstva spravedlnosti, které jsou úèetními jednotkami a to:
- ministerstvo,
- Nejvyí soud,
- vrchní soudy,
- krajské soudy (Mìstský soud v Praze),
- okresní soudy (obvodní soudy v Praze a Mìstský soud
v Brnì),
- Nejvyí státní zastupitelství,
- vrchní státní zastupitelství,
- krajská státní zastupitelství (Mìstské státní zastupitelství
v Praze),
- Vìzeòská sluba Èeské republiky,

- Institut vzdìlávání Ministerstva spravedlnosti (do 30. 6.
2002),
- Justièní akademie,
- Institut pro kriminologii a sociální prevenci,
- Justièní kola v Kromìøíi,
- Rejstøík trestù,
- Probaèní a mediaèní sluba
a na státní pøíspìvkové organizace resortu Ministerstva spravedlnosti.
§2
Zadavatel
(1) Je-li zadavatelem veøejné zakázky Ministerstvo spravedlnosti, jedná za nìj ve vìcech se zadáním souvisejícími "vìcnì pøísluný organizaèní útvar Ministerstva spravedlnosti podle § 16 odst. 2" (dále jen "útvar MSp"). Nemùe-li tento útvar
nebo tyto útvary plnit svìøené úkoly, povìøí ministr spravedlnosti jiný útvar ministerstva zastupováním v projednávané záleitosti (dále jen "oprávnìná osoba"). Je-li zadavatelem veøejné zakázky jiný subjekt uvedený v § 1 odst. 2, urèí jeho vedoucí funkcionáø1) oprávnìnou osobu, kterou mùe být i jednotlivá osoba, jednáním ve vìci veøejné zakázky.
(2) Ministerstvo spravedlnosti mùe rozhodnout z dùvodu
úèelného vynaloení rozpoètových prostøedkù, e øízení ve
vìci veøejné zakázky, její zadavatelem mìl být jiný subjekt
uvedený v § l odst. 2 ne Ministerstvo spravedlnosti, provede
buï Ministerstvo spravedlnosti nebo urèí jiného zadavatele.
(3) Chce-li zadavatel povìøit èinností, k ní je povinen podle zákona jinou osobu2), poádá na základì zdùvodnìní zvo-le-

1) Napø. § 118 a násl. zákona è. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, pøísedících a státní správì soudù a o zmìnì nìkterých dalích zákonù (zákon
o soudech a soudcích), § 13a a násl. zákona è. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znìní zákona è. 14/2002 Sb.
2) § 69 zákona è. 199/1994 Sb., o zadávání veøejných zakázek, ve znìní pozdìjích pøedpisù
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ného postupu o souhlas s tímto postupem ministra spravedlnosti.
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Uchazeèem o veøejnou zakázku je tuzemská nebo zahranièní osoba, popøípadì více tìchto osob spoleènì, která pøedloila nabídku podle podmínek soutìe vyhláených zadavatelem
pro obchodní veøejnou soutì nebo pøedbìnou nabídku ve
dvoustupòové obchodní veøejné soutìi, nebo na podkladì výzvy zadavatele pøi jiných zpùsobech zadání veøejné zakázky.

(2) V pøípadì zadání veøejné zakázky je rozhodující celková výe penìitého závazku bez danì z pøidané hodnoty, který vznikne zadavateli ze zadání veøejné zakázky spoèívající v
pl-nìní stejného nebo srovnatelného druhu. Spoèívá-li zadání
veøejné zakázky v uzavøení nìkolika samostatných smluv, je
rozhodující souèet vech penìitých závazkù, které zadavateli vzniknou ze zadání veøejné zakázky v jednom rozpoètovém
roce.
(3) U smluv uzavíraných na dobu neurèitou je rozhodující
výe penìitého závazku bez danì z pøidané hodnoty, která
vznikne zadavateli za ètyøi roky trvání smlouvy. U èasovì
omezených smluv je pro stanovení výe penìitého závazku
bez danì z pøidané hodnoty rozhodující výe penìitého závazku, který vznikne zadavateli za dobu trvání smlouvy vèetnì zbytkové hodnoty.
(4) Zákon pøipoutí rozdìlení veøejné zakázky mezi více uchazeèù, uvede-li zadavatel tuto monost v podmínkách obchodní veøejné soutìe nebo výzvy. V pøípadì, je-li plnìní veøejné
zakázky rozdìleno do více smluv, je pro stanovení výe penìitého závazku rozhodující souèet vech penìitých závazkù,
které zadavateli vzniknou.
(5) ádná veøejná zakázka vak nesmí být rozdìlena na
mení se zámìrem, aby se na nì nevztahoval pøísluný zpùsob
zadávání veøejné zakázky podle zákona. Zadavatel je povinen
pøesnì oznaèit smlouvy uzavøené k jednotlivé veøejné zakázce, resp. které slouí ke splnìní zadání jedné veøejné zakázky.

§5

§7

Veøejná zakázka

Zadání veøejné zakázky podle ustanovení § 49b zákona

(1) Veøejnou zakázkou je úplatná smlouva uzavøená mezi
zadavatelem a vybraným uchazeèem, jejím pøedmìtem jsou
dodávky, provedení prací nebo poskytování slueb vèetnì nájmu nebytových prostor, pokud jsou hrazeny z rozpoètových
prostøedkù.
(2) Pøedmìt veøejných zakázek, kterými jsou dodávky, provedení prací nebo poskytování slueb se rozdìluje na:
a) zakázky týkající se nemovitostí s výjimkou nájmu, nebo souboru strojù a zaøízení tvoøících samostatný funkèní celek; souborem strojù a zaøízení tvoøících samostatný funkèní celek se rozumí takový soubor vìcí movitých, který plní ucelenou technicko-ekonomickou funkci urèenou zadavatelem nebo projektovou dokumentací
a vyaduje montá,
b) ostatní zakázky.

(1) U veøejných zakázek, u kterých výe budoucího penì-itého závazku ze smlouvy nepøesáhne 2 000 000 Kè bez danì
z pøidané hodnoty, zadavatel postupuje podle ustanovení § 49b
zákona. Jde o pøímé zadání veøejné zakázky malého rozsahu
za cenu obvyklou v místì plnìní, pøièem je zadavatel povinen vycházet z informací o trhu a svých zkueností. Pøi zadání veøejné zakázky tímto zpùsobem se nepouijí ustanovení §
2a a 2h, § 64a a § 67 zákona. Uchazeè nemusí prokazovat
kvali-fikaèní pøedpoklady.
(2) Pøi zadání veøejné zakázky podle odstavce 1 zadavatel
a) neádá útvar MSp o souhlas se zadáním veøejné zakázky,
b) nezasílá útvaru MSp následnì doklady o veøejné zakázce.

§3
Zájemce
Zájemcem o veøejnou zakázku je tuzemská nebo zahranièní
osoba, popøípadì více tìchto osob spoleènì, která si vyádá
zadávací dokumentaci nebo kvalifikaèní dokumentaci, nebo
se úèastní pøedkvalifikaèního øízení, nebo se zúèastní jednání
v prvním stupni dvoustupòové obchodní veøejné soutìe, nebo je vyzvána zadavatelem k pøedloení nabídky pøi jiných
zpùsobech zadání veøejné zakázky ne je obchodní veøejná
soutì, nebo pøichází v úvahu k plnìní veøejné zakázky.
§4
Uchazeè

ÈÁST DRUHÁ
ZPÙSOBY ZADÁNÍ VEØEJNÝCH ZAKÁZEK
§6
Stanovení zpùsobu zadání veøejných zakázek
(1) Zpùsob zadání veøejných zakázek závisí na výi budoucího penìitého závazku ze smlouvy bez danì z pøidané hodnoty. Penìitým závazkem se rozumí pøedpokládaný výdaj
bez danì z pøidané hodnoty, který zadavatel vynaloí na realizaci veøejné zakázky.

§8
Zadání veøejné zakázky podle ustanovení § 49a zákona
(1) U veøejných zakázek, u kterých výe budoucího pe-nìitého závazku ze smlouvy pøesáhne 2 000 000 Kè bez danì z
pøidané hodnoty, ale nepøesáhne 5 000 000 Kè bez danì z pøidané hodnoty, jde-li o nemovitost s výjimkou nájmu, nebo
o soubor strojù nebo zaøízení tvoøících samostatný funkèní celek, a 2 500 000 Kè bez danì z pøidané hodnoty v ostatních pøípadech, postupuje zadavatel podle ustanovení § 49a zákona.
Jde o tzv. zjednoduené zadání. Pøi zadání veøejné zakázky tímto zpùsobem se nepouijí ustanovení § 2a a 2h, § 64a a § 67
zákona. Uchazeè nemusí prokazovat kvalifikaèní pøedpoklady
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a nemùe proti rozhodnutí zadavatele vznést námitky.
(2) Zadavatel je povinen si vyádat pøed zadáním veøejné
zakázky nabídky nejménì od tøí zájemcù (pokud je ji nemá
k dispozici) na základì výzvy, která nemusí být písemná, musí vak být - nebyla-li písemná - doloena písemným záznamem. Obsah výzvy musí být natolik urèitý, aby umonil uchazeèùm zpracovat nabídku. Ve výzvì musí být stanoven poadavek
a) na zpracování nabídkové ceny podle místa plnìní veøejné zakázky,
b) na dobu plnìní a dalí podmínky plnìní veøejné zakázky.
(3) Ve výzvì musí být také uvedeno, do kdy je mono nabídky pøedkládat. Zadavatel obvykle ve výzvì uvede, e nabídky budou hodnoceny výluènì podle výe nabídkové ceny.
Má-li zadavatel závaný dùvod k hodnocení nabídek podle
ekonomické vhodnosti nabídek, uvede jednotlivá kritéria v podmínkách výzvy vèetnì jejich váhy. Zadavatel mùe vyuít i nabídek, které má ji k dispozici, pokud je lze k plnìní veøejné
zakázky vhodnì vyuít.
(4) Pøi zadání veøejné zakázky podle odstavcù 1 a 3 výzva
na pøedloení písemné nabídky musí být uèinìna vdy písemnì a zveøejnìna na Centrální adrese, a to i v pøípadì, e zadavatel má k dispozici jednu nebo více nabídek. Zadavatel je povinen ustanovit komisi, která provede písemný záznam o posouzení a hodnocení nabídek.
(5) Pøi zadání veøejné zakázky podle odstavcù 1 a 3 zadavatel
a) neádá útvar MSp o souhlas se zadáním veøejné zakázky,
b) nezasílá útvaru MSp následnì doklady o veøejné zakázce.
§9
Zadání veøejné zakázky podle ustanovení § 49 zákona
(1) U veøejných zakázek, u kterých výe budoucího penìitého závazku ze smlouvy pøesáhne 5 000 000 Kè bez danì
z pøidané hodnoty a nepøesáhne 30 000 000 Kè, jde-li o nemovitost s výjimkou nájmu, nebo o soubor strojù nebo zaøízení tvoøících samostatný funkèní celek, a pøesáhne 2 500 000
Kè bez danì z pøidané hodnoty a nepøesáhne 7 500 000 Kè bez
danì z pøidané hodnoty v ostatních pøípadech, mùe zadavatel
uzavøít smlouvu na podkladì písemné výzvy uèi-nìné nejménì pìti zájemcùm.
(2) Zadavatel mùe i pøi pøekroèení horní hranice výe budoucího penìitého závazku uvedené v odstavci 1 uzavøít smlouvu na základì výzvy více zájemcùm v pøípadì
a) naléhavé potøeby, rozhodla-li tak vláda Èeské republiky,
b) jde-li o specializovanou veøejnou zakázku (kterou mùe provést pouze omezený okruh zájemcù majících k tomu pøísluné oprávnìní k podnikání, nejvýe vak sedm),
c) kdy na tuté veøejnou zakázku byla ji vyhláena obchodní veøejná soutì a byla zruena z dùvodù uvedených v § 34 odst. 6, § 48 odst. 1 a § 66 písm. a) a c) zákona, pokud od zruení soutìe neuplynulo více ne 6
mìsícù,
d) kdy zveøejnìní podmínek soutìe by mohlo ohrozit o-
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chranu utajovaných skuteèností, obranu, bezpeènost státu nebo majetek zadavatele.
V pøípadech podle písmene a), c) a d) zasílá zadavatel výzvu nejménì tøem zájemcùm o veøejnou zakázku, a v pøípadì
podle písmene b) vem zájemcùm poskytujícím plnìní specializované veøejné zakázky v Èeské republice.
(3) Zadavatel musí provést výbìr na základì písemné výzvy,
která musí obsahovat
a) název, sídlo, telefon, fax a IÈ zadavatele,
b) vymezení pøedmìtu plnìní veøejné zakázky,
c) dobu a místo plnìní veøejné zakázky,
d) poadavky na prokázání kvalifikaèních pøedpokladù uchazeèù,
e) zpùsob hodnocení nabídek,
f) poadavky na jednotný zpùsob zpracování nabídkové
ceny vèetnì platebních podmínek,
g) lhùtu a místo pro podávání nabídek,
h) lhùtu po kterou jsou vymezení uchazeèi svými nabídkami vázáni,
i) poadavek na vyuití výrobkù s ochrannou známkou
"Ekologicky etrný výrobek",
a dále mùe obsahovat napø.:
j) oznámení o dobì konání prohlídky místa plnìní veøejné
zakázky nebo dobì, kdy lze nahlédnout do dokumentace (není-li souèástí výzvy),
k) poadavek na poskytnutí jistoty vèetnì její výe,
l) zvlátní podmínky provedení veøejné zakázky,
m) poadavky na prokazování dalích pøedpokladù,
n) vylouèení monosti variantního øeení,
o) monost rozdìlení veøejné zakázky na dílèí plnìní.
(4) Zadavatel zveøejní na Centrální adrese text výzvy k podání nabídky u veøejných zakázek realizovaných podle § 49
odst. 1 a podle § 49 odst. 2 písm. a) b) a c) zákona. Zadavatel
vyplòuje "Evidenèní list", výbìr nejvhodnìjí nabídky oznámí
vem uchazeèùm (oznámení musí být zaslána doporuèenì na
doruèenku), nesmí vyzývat opakující se okruh zájemcù (neníli takový postup odùvodnìn charakterem zakázky). Uchazeè
musí prokázat kvalifikaèní pøedpoklady, mùe podat námitky.
(5) Pøi zadání veøejné zakázky podle odstavcù 1 a 4 Ministerstvo spravedlnosti udìluje souhlas podle této Instrukce; bez
tohoto souhlasu není moné veøejnou zakázku zadat. Zadavatel zale útvaru MSp ádost o odsouhlasení zadání veøejné zakázky, která obsahuje
a) text výzvy,
b) zadávací dokumentaci (je-li souèástí výzvy),
c) návrh sloení min. tøíèlenné komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek vèetnì náhradníkù, její
sloení musí být v souladu s ust. § 31 odst. 1 zákona
(èlenem komise zpravidla bude i zástupce Ministerstva
spravedlnosti),
d) seznam vyzývaných firem,
e) a v pøípadì podle § 16 odst. 3 i stanoviska vyádaná pøedem od odboru informatiky a samostatného oddìlení bezpeènosti a krizového øízení Ministerstva spravedlnosti.
(6) Pøi zadání veøejné zakázky podle odstavcù 1 a 4 útvar
MSp pøedloí do 10 pracovních dnù po obdrení ádosti zadavatele vekeré materiály se souhlasným stanoviskem ke koneènému posouzení a odsouhlasení odboru investiènímu a majetkoprávnímu Ministerstva spravedlnosti, který tak uèiní do 21
pracovních dnù. Tyto lhùty se nevztahují na zadání veøejné za-
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kázky podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. a) zákona.
(7) Pøi zadání veøejné zakázky podle odstavcù 1 a 4 zadavatel zale po ukonèení výbìru nejvhodnìjí nabídky a urèení
zhotovitele (dodavatele) útvaru MSp kopii
a) zprávy o posouzení a hodnocení;nabídek vèetnì tabulky a podrobného slovního popisu hodnocení a zdùvodnìní výbìru nejvhodnìjí nabídky (pøi zadání veøejné
zakázky podle ustanovení § 49 zákona neprobíhá samostatné otevírání obálek),
b) èestných prohláení èlenù komise pro posouzení a hodnocení nabídek o nepodjatosti k uchazeèùm o veøejnou
zakázku,
c) rozhodnutí zadavatele,
d) uzavøené smlouvy,
e) vyplnìného Evidenèního listu
a odboru ekonomickému Ministerstva spravedlnosti kopii
uzavøené smlouvy.
(8) Pøi zadání veøejné zakázky podle odstavcù 1 a 4 útvar
MSp pøedloí do 10 pracovních dnù po obdrení od zadavatele vekeré materiály podle odstavce 7 se souhlasným stanoviskem ke koneènému posouzení odboru investiènímu a majetkoprávnímu Ministerstva spravedlnosti.
§ 10
Zadání veøejné zakázky podle ustanovení § 50 zákona
(1) Uzavøení smlouvy na podkladì písemné výzvy zaslané
zadavatelem jednomu zájemci o veøejnou zakázku k podání
nabídky se pøipoutí v pøípadech uvedených v § 50 odst. 1
písm. a) a f) zákona. Pøi zadání veøejné zakázky tímto zpùsobem musí uchazeè pøed uzavøením smlouvy doloit pouze
oprávnìní k podnikání.
(2) Pøi zadání veøejné zakázky podle odstavce 1 Ministerstvo spravedlnosti udìluje souhlas podle této Instrukce; bez
tohoto souhlasu není moné veøejnou zakázku zadat. Zadavatel zale útvaru MSp ádost o odsouhlasení zadání veøejné zakázky, která obsahuje
a) kopii pùvodní smlouvy (jde-li o § 50 odst. 1 písm. c) a
d) zákona),
b) text výzvy vèetnì odùvodnìní zadání veøejné zakázky
tímto zpùsobem,
c) a v pøípadì podle § 16 odst. 3 i stanoviska vyádaná pøedem od odboru informatiky a samostatného oddìlení bezpeènosti a krizového øízení Ministerstva spravedlnosti.
(3) Pøi zadání veøejné zakázky podle odstavce 1 útvar MSp
pøedloí do 10 pracovních dnù po obdrení ádosti zadavatele vekeré materiály se souhlasným stanoviskem ke koneènému posouzení a odsouhlasení odboru investiènímu a majetkoprávnímu Ministerstva spravedlnosti, který tak uèiní do 21
pracovních dnù. Tyto lhùty se nevztahují na zadání veøejné zakázky podle ustanovení § 50 odst. 1 písm. a) zákona.
(4) Pøi zadání veøejné zakázky podle odstavce 1 zadavatel
zale po ukonèení zadání útvaru MSp kopii
a) uzavøené smlouvy,
b) vyplnìného Evidenèního listu
a odboru ekonomickému Ministerstva spravedlnosti kopii
uzavøené smlouvy.
(5) Pøi zadání veøejné zakázky podle odstavce 1 útvar MSp
pøedloí do 10 pracovních dnù po obdrení od zadavatele ve-
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keré materiály podle odstavce 4 se souhlasným stanoviskem
ke koneènému posouzení odboru investiènímu a majetkoprávnímu Ministerstva spravedlnosti.
§ 11
Zadání veøejné zakázky formou
obchodní veøejné soutìe
(1) U veøejných zakázek, u kterých výe budoucího penìitého závazku ze smlouvy pøesáhne 30 000 000 Kè bez danì
z pøidané hodnoty, jde-li o nemovitost s výjimkou nájmu, nebo o soubor strojù nebo zaøízení tvoøících samostatný funkèní
celek, a pøesáhne 7 500 000 Kè bez danì z pøidané hodnoty
v ostatních pøípadech, musí zadavatel (nejedná-li se o pøípad
uvedený v § 49 odst. 2 a v § 50 zákona) uzavøít smlouvu na základì obchodní veøejné soutìe (dále jen "soutì").
(2) Povinnou formou vyhláení soutìe, zejména jejích podmínek, pøípadných zmìn a zruení je uveøejnìní v Obchodním
vìstníku a na Centrální adrese (Èeská pota, státní podnik
SPRÁVCE CENTRÁLNÍ ADRESY 749 20 Vítkov, tel:
0654/390 237, www.centralni-adresa.cz). Vydávání Obchodního vìstníku zabezpeèuje vydavatelství Economia, a. s., Dobrovského 25, 170 55 Praha 7 (tel.: 233 071 623, 233 071 624,
fax: 233 072 023, 233 072 025). Na této adrese je i pøíjem inzerce. Obchodní vìstník vychází kadou støedu, pøíspìvek je nutno redakci dodat s pøedstihem dvanácti dnù (tj. nejpozdìji
v pátek pøedchozího týdne do 12.00 hod.), a to potou nebo faxem. Ke zveøejnìní vyaduje redakce od zadavatele objednávku s uvedením IÈ a bankovního spojení a dále text, který
má být publikován.
(3) Obchodní vìstník zavedl pro snazí orientaci oznaèování soutìí kódy a zadavatel by mìl pøi zadání vyhláení textu
uvést oznaèení skupiny a regionu, které se vyhláení týká.
Skupiny: A-projektová, montání a stavební èinnost; Bsluby; C-dodávky zboí; D-ostatní.
Místo plnìní-regiony: 0-celá ÈR; 1-Praha; 2-Èeské Budìjovice; 3-Plzeò; 4-Ústí nad Labem; 5-Hradec Králové; 6-Brno;
7-Ostrava, 8-zahranièí.
§ 12
Postup pøi zadání veøejné zakázky formou
obchodní veøejné soutìe
Pøi zadání veøejné zakázky formou soutìe platí tento postup:
a) vyhláení v Obchodním vìstníku a na Centrální adrese
(§ 4 zákona): t0 = 0,
b) otevírání obálek (§ 28 a § 30 zákona): t1 = t0 + min.
36 kalendáøních dnù, t1 = soutìní lhùta,
c) posouzení a hodnocení nabídek (§ 31 a § 37 zákona),
d) rozhodnutí o výbìru nejvhodnìjí nabídky (§ 38, § 39
zákona): t2 = t1 + max. 90 kalendáøních dnù, t2 = zadávací lhùta,
e) uzavøení smlouvy s vybraným uchazeèem (§ 40, § 41 zákona): t3 = t2 + max. 30 dnù,
f) odeslání vyplnìného Evidenèního listu (§ 64a, odst. 1 zákona): t4 = t3 + max. 15 dnù,
g) oznámení výbìru v Obchodním vìstníku a na centrální
adrese (§ 64a, odst. 2 zákona): t5 = t4 + max. 30 dnù,
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h) zadavatel je rovnì povinen do 30 dnù od zruení soutìe uveøejnit v Obchodním vìstníku a na centrální adrese oznámení o zruení soutìe (§ 64a, odst. 2 zákona).
§ 13
Vyhláení obchodní veøejné soutìe
(1) Podmínky soutìe musí obsahovat
a) název, sídlo, telefon, fax a IÈ zadavatele,
b) vymezení pøedmìtu plnìní veøejné zakázky,
c) dobu a místo plnìní veøejné zakázky,
d) poadavky na prokázání kvalifikaèních pøedpokladù
uchazeèù,
e) zpùsob hodnocení nabídek - údaj o tom, zda nabídky
budou hodnoceny podle výe nabídkové ceny nebo podle ekonomické vhodnosti nabídek (vèetnì kritérií hodnocení),
f) poadavky na jednotný zpùsob zpracování nabídkové
ceny vèetnì platebních podmínek,
g) soutìní lhùtu a místo otevírání obálek s nabídkami,
h) zadávací lhùtu,
i) místo pro podávání nabídek a dobu, v ní lze nabídky
podat osobnì,
j) oznámení o dobì konání prohlídky místa plnìní veøejné
zakázky nebo o dobì, kdy lze nahlédnout do dokumentace, pokud se pøedpokládá konání prohlídky, nebo pokud tato dokumentace není souèástí zadávací dokumentace,
k) poadavek na poskytnutí jistoty vèetnì její výe,
l) podmínky, pøi jejich splnìní je mono pøekroèit výi
nabídkové ceny,
m) poadavek na vyuití výrobkù s ochrannou známkou
"Ekologicky etrný výrobek".
(2) Podmínky soutìe mohou obsahovat dalí poadavky,
napø.
a) zvlátní podmínky provedení veøejné zakázky,
b) zvýhodnìní tuzemských osob,
c) omezení soutìe na tuzemské osoby,
d) adresu a lhùtu, v ní je mono vyádat podrobnou zadávací dokumentaci, je-li tato dokumentace pro zpracování nabídky nutná, popøípadì výi úhrady za její poskytnutí, je-li úhrada zadavatelem vyadována,
e) poadavky na prokazování dalích pøedpokladù, popøípadì na pøedkvalifikaèní øízení,
f) adresu a lhùtu pro získání kvalifikaèní dokumentace,
g) poadavky na rozdìlení veøejné zakázky na dílèí plnìní,
h) minimální poadavky na pøípadná variantní øeení nebo
vylouèení monosti variantního øeení,
i) podmínky provedení zakázky vázané na kompenzující
transakce, jde-li o zakázky pro branné a bezpeènostní
úèely.
(3) Zadavatel vyplòuje "Evidenèní list", rozhodnutí o výbìru nejvhodnìjí nabídky oznámí vem uchazeèùm (rozhodnutí musí být zaslána doporuèenì na doruèenku), po uzavøení
smlouvy uveøejní v Obchodním vìstníku a na Centrální adrese uchazeèe, s ním byla smlouva uzavøena, vèetnì nabídkové ceny. Uchazeè musí prokázat kvalifikaèní pøedpoklady,
mùe podat námitky a mùe se úèastnit otevírání obálek.

èástka 6

(4) Pøi zadání veøejné zakázky tímto zpùsobem Ministerstvo
spravedlnosti udìluje souhlas podle této Instrukce; bez tohoto
souhlasu není moné veøejnou zakázku zadat. Zadavatel zale
útvaru MSp ádost o odsouhlasení zadání veøejné zakázky,
která obsahuje
a) text inzerátu,
b) soutìní podmínky (jsou-li),
c) zadávací dokumentaci,
d) návrh sloení min. 3 èlenné komise pro otevírání obálek vèetnì náhradníkù,
e) návrh sloení min. 5 èlenné komise pro posouzení a hodnocení nabídek vèetnì náhradníkù, její sloení musí
být v souladu s ust. § 31 zákona (èlenem komise pro
otevírání obálek i komise pro posouzení a hodnocení
nabídek bude vdy i zástupce Ministerstva spravedlnosti),
f) a v pøípadì podle § 16 odst. 3 i stanoviska vyádaná pøedem od odboru informatiky a samostatného oddìlení
bezpeènosti a krizového øízení Ministerstva spravedlnosti.
(5) Pøi zadání veøejné zakázky tímto zpùsobem útvar MSp
pøedloí do 10 pracovních dnù po obdrení ádosti zadavatele vekeré materiály se souhlasným stanoviskem ke koneènému posouzení a odsouhlasení odboru investiènímu a majetkoprávnímu Ministerstva spravedlnosti, který tak uèiní do 21
pracovních dnù.
(6) Pøi zadání veøejné zakázky tímto zpùsobem zadavatel
zale po ukonèení výbìru nejvhodnìjí nabídky a urèení zhotovitele (dodavatele) útvaru MSp kopii
a) protokolu z otevírání obálek,
b) zprávy o posouzení a hodnocení nabídek vèetnì tabulky a podrobného slovního popisu hodnocení a zdùvodnìní výbìru nejvhodnìjí nabídky,
c) èestných prohláení èlenù komise pro posouzení a hodnocení nabídek o nepodjatosti k uchazeèùm o veøejnou
zakázku,
d) rozhodnutí zadavatele,
e) uzavøené smlouvy,
f) vyplnìného Evidenèního listu
a odboru ekonomickému Ministerstva spravedlnosti kopii
uzavøené smlouvy.
(7) Pøi zadání veøejné zakázky tímto zpùsobem útvar MSp
pøedloí do 10 pracovních dnù po obdrení od zadavatele vekeré materiály podle odstavce 6 se souhlasným stanoviskem
ke koneènému posouzení odboru investiènímu a majetkoprávnímu Ministerstva spravedlnosti.
§ 14
Zadání veøejné zakázky formou dvoustupòové
obchodní veøejné soutìe
(1) Konání dvoustupòové soutìe podle § 43 a § 48 zákona je na místì v pøípadì, kdy zadavatel usiluje o pøedloení
návrhù na optimální øeení, které vak není schopen pøesnì
definovat, ani by pøedem nevylouèil nìkterá moná øeení.
Jde zejména o pøípady rozsáhlých, sloitých a technicky nároèných, technologicky nevyjasnìných zakázek, které vyadují variantní øeení.
(2) Pøi zadání veøejné zakázky podle odstavce 1 se zadava-
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tel øídí § 13 s tím, e jej rozíøí v souladu se zákonem.
§ 15
Zadání veøejné zakázky Vìzeòské slubì Èeské republiky
(1) Na zadání veøejné zakázky na výrobky a sluby, jejich
dodavatelem je Vìzeòská sluba Èeské republiky, se nevztahuje zákon3) a lze ji zadat Vìzeòské slubì pøímo.
(2) Zadání veøejné zakázky Vìzeòské slubì Èeské republiky má pøednost pøed zadáním jiným uchazeèùm. Typickými
pøípady, kdy je zapotøebí, aby zadavatel pøednostnì oslovil
Vìzeòskou slubu, jsou veøejné zakázky na zhotovení nábytku do interiérù budov. Pokud Vìzeòská sluba písemnì sdìlí,
e není schopna zakázku provést, postupuje zadavatel pøi jejím zadání podle zákona a této Instrukce. Písemný doklad, e
Vìzeòská sluba zakázku odmítla, pøiloí zadavatel k ádosti
o odsouhlasení zadání veøejné zakázky (jde-li se o pøípad dle
§ 9 a §14).
(3) Zadavatel zale pøedbìnou ádost o provedení zakázky
Generálnímu øeditelství Vìzeòské sluby Èeské republiky odboru logistiky a výrobní èinnosti ihned po odsouhlasení investièního zámìru útvarem MSp. V pøípadì potvrzení pøedbìné ádosti zale Generálnímu øeditelství Vìzeòské sluby
Èeské republiky - odboru logistiky a výrobní èinnosti objednávku spolu s dokumentací (§ 17 odst. 4). Finanèní krytí je
podmínkou objednávky. U objednávek, kde výe budoucího
penìitého závazku
a) nepøesáhne 2 500 000 Kè bez danì z pøidané hodnoty,
se nevyaduje souhlas útvaru MSp,
b) pøesáhne 2 500 000 Kè bez danì z pøidané hodnoty, zadavatel zale ádost o odsouhlasení objednávky vèetnì
zadávací dokumentace (§ 17 odst. 4) útvaru MSp a následnì zale útvaru MSp kopii uzavøené smlouvy o dílo.
ÈÁST TØETÍ
NÁLEITOSTI ZADÁNÍ VEØEJNÝCH ZAKÁZEK
§ 16
Postup zadavatele
(1) Pøed zadáním veøejné zakázky (zasláním ádosti o odsouhlasení zadání veøejné zakázky) na akce a projekty registrované v databázi ISPROFIN musí zadavatel splnit vekeré náleitosti, které stanoví vyhláka Ministerstva financí è.
40/2001 Sb., o úèasti státního rozpoètu na financování programù reprodukce majetku a musí být zajitìno její finanèní
krytí.
(2) Zadavatel je povinen zaslat ádost o odsouhlasení zadání veøejné zakázky, s uvedením pøesného názvu akce vèetnì
evidenèního èísla útvaru MSp, a to u veøejných zakázek, jejich pøedmìtem je
a) zpracování projektové dokumentace, výkon technického dozoru investora, realizace novostaveb, pøístaveb a rekonstrukcí budov; koupì objektù, nájem nebytových
prostor, zhotovení a dodávka interiérového vybavení
apod. zale zadavatel ádost odboru investiènímu a ma-
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jetkoprávnímu,
b) vývoj, zavádìní, údrba a rozvoj informaèních systémù, zhotovení datových sítí a dodávka aktivních prvkù,
dodávka výpoèetní techniky, telefonní ústøedny apod.
zale zadavatel ádost odboru informatiky,
c) obnova vozového parku zale zadavatel ádost odboru
hospodáøské správy,
d) zabezpeèení objektù, bezpeènostní systémy apod. zale
zadavatel ádost samostatnému oddìlení bezpeènosti
a krizového øízení.
(3) U veøejných zakázek na zhotovení projektové dokumentace a na realizaci novostaveb, pøístaveb i rekonstrukcí budov
si zadavatel pøed zasláním ádosti o odsouhlasení zadání veøejné zakázky vyádá stanoviska odboru informatiky a samostatného oddìlení bezpeènosti a krizového øízení Ministerstva
spravedlnosti, která k ádosti pøiloí. Vìzeòská sluba Èeské
republiky doloí pouze stanoviska svých odborných útvarù,
a to i za pøíspìvkové organizace, které se øídí jejími pøedpisy.
(4) Zadavatel mùe zvolit zadání veøejné zakázky vyí formou ne je povinen podle zákona (napø. v souvislosti s výí
budoucího penìitého závazku bez DPH zákon stanoví zadání veøejné zakázky podle ustanovení § 49 zákona, avak zadavatel se rozhodne pro zadání veøejné zakázky formou soutìe). V tìchto pøípadech zadavatel musí vdy respektovat podmínky, stanovené zákonem a touto Instrukcí pro zvolený zpùsob zadání veøejné zakázky.
§ 17
Pøedmìt veøejné zakázky a zadávací dokumentace
(1) Pøedmìt plnìní veøejné zakázky musí být specifikován
co do mnoství a kvality tak, aby nabídkové ceny pøi hodnocení bylo mono porovnat.
(2) Zadávací dokumentace je souhrnem údajù a informací
nezbytných pro zpracování nabídky (§ 2h zákona). Musí obsahovat technické podmínky veøejné zakázky urèující poadavky na jakost a technické vlastnosti pøedmìtu veøejné zakázky (výkonnostní, rozmìrové a bezpeènostní poadavky
a poadavky na materiál, výrobky nebo dodávky z hlediska
záruk, symbolù, zkouek, balení a znaèení). Pokud poadované technické podmínky obsahují poadavky nebo odkazy na
jednotlivá obchodní jména, zvlátní oznaèení podnikù, výrobkù, výkonù anebo obchodních materiálù, patenty a uitné vzory, musí zadavatel umonit pouití i obdobných øeení. Souèástí zadávací dokumentace musí být i jednoznaèné vymezení
mnoství a druhu poadovaných prací, dodávek nebo slueb.
Za úplnost a správnost údajù obsaených v zadávací dokumentaci odpovídá zadavatel. V zadávací dokumentaci je nutné podle okolností stanovit také podmínky zadávání a plnìní
veøejné zakázky takovým zpùsobem, aby nedolo ke zveøejnìní utajovaných skuteèností, a dále podmínku, e uchazeè
nesmí pouít zadávací dokumentaci k jinému úèelu ne jako
podklad pro zpracování nabídky. Zadavatel uvede ve vyhláení podmínek soutìe (výzvy) adresu a lhùtu (poaduje-li
úhradu i èástku), v ní si uchazeèi mohou zadávací dokumentaci vyzvednout. Zadavatel mùe poadovat od uchazeèe pouze úhradu skuteèných nákladù vynaloených za pouití reprodukèní techniky pøi poøízení zadávací dokumentace, není vak

3) § 1 odst. 2 písm. m) zákona è. 199/1994 Sb., o zadávání veøejných zakázek, ve znìní zákona è. 28/2000 Sb.
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pøípustné do úhrady zaèlenit i náklady spojené s vypracováním zadávací dokumentace napø. specializovanou firmou (§
64c zákona).
(3) Zadávací dokumentace pro veøejné stavební zakázky se
stanoví minimálnì v rozsahu projektové dokumentace nutné
ke stavebnímu øízení, rozíøené o výkaz výmìr, soupis prací
a dodávek s podrobným popisem poadovaných standardù,
které jednoznaènì vymezují pouité poloky.
(4) Zadávací dokumentací pro veøejné zakázky, jejich
pøedmìtem je zhotovení interiérového vybavení budov vèetnì
jednacích síní, bude vdy schválená "Studie modelové øady
nábytku - návrh interiéru a návrh na výrobu nábytku pro justièní sloky Ministerstva spravedlnosti" doplnìná kusovníkem
a pøizpùsobená specifickým podmínkám konkrétní budovy.
§ 18
Doba plnìní veøejné zakázky
Doba plnìní veøejné zakázky mùe být pøesnì vymezena zadavatelem nebo mùe být pøedmìtem soutìe (v tomto pøípadì je jedním z hodnotících kritérií).
§ 19
Kvalifikaèní pøedpoklady
(1) Kvalifikaèní pøedpoklady podle § 2b zákona musí být
prokázány zpùsobem uvedeným v § 2c zákona. Tzn., e kvalifikaèní pøedpoklady dle § 2b odst. 1 písm. a) zákona musí
být prokázány dokladem o oprávnìní k podnikání vèetnì výpisu z obchodního rejstøíku v originále nebo ovìøené kopii
a kvalifikaèní pøedpoklady podle § 2b odst. 1 písm. b) a f) zákona èestným prohláením. Splnìní kvalifikaèního pøedpokladu podle § 2b odst. 1 písm. d) a e) se vztahuje té na odpovìdného zástupce uchazeèe (§ 2b odst. 2 zákona).
(2) Splnìní kvalifikaèního pøedpokladu dle § 2b) odst. 1 písm.
g) zákona ovìøí komise pro posouzení a hodnocení nabídek na
Internetové adrese Úøadu pro ochranu hospodáøské soutìe
(www.copmet.cz).
(3) Prohláení o trestní bezúhonnosti se vztahuje na osoby
vykonávající funkci statutárního orgánu nebo vechny èleny
statutárního orgánu. U organizaèních sloek podniku zapsaných v obchodním rejstøíku se prohláení o trestní bezúhonnosti vztahuje rovnì na vedoucího organizaèní sloky podniku, která podává nabídku.
(4) Oprávnìní k podnikání musí pokrývat celý rozsah veøejné zakázky. U nabídek pøedpokládající splnìní veøejné zakázky s pomocí jiných osob prokazuje splnìní kvalifikaèních
pøedpokladù uchazeè, který nabídku podává, pokud se jeho
oprávnìní k podnikání vztahuje na celý rozsah veøejné zakázky. Jinak prokazují splnìní kvalifikaèního pøedpokladu podle
§ 2b odst. 1 písm. a) zákona i tyto jiné osoby.
(5) Pøi stanovení poadavkù na prokazování kvalifikaèních
pøedpokladù musí zadavatel v podmínkách zadání uvést, jakým zpùsobem poaduje prokazování kvalifikaèních pøedpokladù, pøedkládá-li nabídku více osob spoleènì (§ 2a odst. 4 a
odst. 5 zákona). Neprokáe-li uchazeè nìkterý z kvalifikaèních
pøedpokladù, musí ho zadavatel vylouèit z úèasti v dalím jednání o veøejnou zakázku. Vylouèenému uchazeèi zadavatel
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rozhodnutí o vylouèení bezodkladnì sdìlí.
§ 20
Zpùsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky
(1) Zadavatel uvede v podmínkách soutìe (výzvy) poadovaný zpùsob zpracování a èlenìní nabídkové ceny. Vdy
vak musí poadovat uvedení ceny nejvýe pøípustné bez
DPH a s DPH (výzva). Pøi zadání veøejné zakázky formou
soutìe musí zadavatel poadovat uvedení ceny nejvýe pøípustné bez DPH a s DPH, kterou lze pøekroèit jen za podmínek stanovených zadavatelem pøi vyhláení soutìe (napø.
zmìna daòových pøedpisù). Nejedná se tudí o cenu pevnou.
Cena je vdy kritériem hodnocení, a proto její výe nesmí nikdy být zadavatelem v podmínkách uvedena.
(2) Zadavatel takté stanoví platební podmínky jednotnì pro
vechny uchazeèe (platební podmínky nemohou být kritériem
hodnocení). Stanovení platebních podmínek musí být v souladu s vyhlákou Ministerstva financí è. 40/2001 Sb., o úèasti
státního rozpoètu na financování programù reprodukce majetku.
§ 21
Soutìní lhùta a otevírání obálek
(1) Soutìní lhùta (soutì) nesmí být kratí ne 36 kalendáøních dnù. Poèíná dnem vyhláení soutìe v Obchodním
vìstníku a konèí dnem a hodinou otevírání obálek (den a hodina ukonèení soutìní lhùty musí být totoná se dnem a hodinou otevírání obálek). Lhùta pro podání nabídky (výzva) nesmí být kratí ne 14 kalendáøních dnù ode dne doruèení výzvy zájemci. Pøi stanovení lhùty pro podání nabídky je nutno
vzít v úvahu i potovní styk.
(2) Souèástí zadání veøejné zakázky mùe být i prohlídka
místa plnìní nebo monost nahlédnout do dokumentace.
V tomto pøípadì zadavatel vymezí v podmínkách soutìe (výzvy) datum a èas prohlídky místa a poøídí seznam úèastníkù
prohlídky. Doba mezi prohlídkou místa nebo moností nahlédnout do dokumentace a dnem otevírání obálek (soutì)
nesmí být kratí ne 21 dnù.
(3) Nabídky se doruèují (§ 9 odst. 1 a 2 zákona) doporuèenì potou nebo osobnì ve lhùtì a na místo urèené zadavatelem
v podmínkách soutìe (výzvy). Nabídky doruèené potou po
uplynutí stanovené lhùty pro podávání nabídek zadavatel neotevøené vrátí uchazeèi buï osobnì proti podpisu nebo potou. Nabídky doruèené osobnì po uplynutí stanovené lhùty
pro podávání nabídek zadavatel nepøijme.
(4) V pøípadì soutìe otevírá obálky komise jmenovaná zadavatelem v poètu nejménì tøí èlenù, která vyhotoví protokol
o otevírání obálek, jeho náleitosti stanoví § 30 zákona. Komise provádí kontrolu nabídek z hlediska úplnosti a formálních náleitostí, zejména splnìní kvalifikaèních pøedpokladù
podle podmínek soutìe a sloení jistoty.
§ 22
Zadávací lhùta
(1) Zadávací lhùta (soutì) je doba, po kterou jsou uchazeèi
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svými nabídkami vázáni. Poèíná dnem otevírání obálek a mùe èinit nejvíce 90 kalendáøních dnù (§ 8 zákona).
(2) V pøípadì výzvy podle § 49 zákona lhùta, po kterou jsou
uchazeèi svými nabídkami vázáni, èiní nejvíce 30 kalendáøních dnù a zaèíná bìet dnem následujícím po skonèení lhùty
pro podávání nabídek (§ 49 odst. 7 zákona).
§ 23
Jistota
(1) Zadavatel vyaduje pøi vyhláení soutìe vdy jistotu
v absolutní èástce v rozmezí 0,5% a 3% budoucího penìitého závazku, a to v èeské mìnì (§ 23 a § 65 odst. 3 zákona).
Forma poskytnutí jistoty (§ 24 zákona) musí být ponechána na
uváení uchazeèe. Kombinace jednotlivých forem není pøípustná.
(2) Zadavatel uvede v podmínkách soutìe èíslo úètu a název penìního ústavu, u kterého je úèet zøízen, na který je
moné jistotu sloit. Dále uvede dobu, na kterou má být bankovní záruka vystavena (zadávací lhùta + 30 kalendáøních
dnù). Originál bankovní záruky doloí uchazeè ve své nabídce. Penìní èástka musí být pøipsána na úèet zadavatele nejpozdìji v den pøedcházející dni otevírání obálek (zadavatel
musí komisi pøed zahájením otevírání obálek poskytnout seznam uchazeèù, kteøí do daného termínu poskytli jistotu sloením penìní èástky na úèet zadavatele). Uvolnìní jistoty
(pøíp. pøipadnutí zadavateli) stanoví § 25 a § 26 zákona.
§ 24
Dalí pøedpoklady a ostatní podmínky
(1) Pokud zadavatel vyaduje prokázání dalích pøedpokladù podle § 2f zákona, musí je v podmínkách soutìe (výzvy)
pøesnì definovat a urèit zpùsob jejich prokázání.
(2) Zadavatel nesmí ádného z uchazeèù zvýhodnit oproti
ostatním. Zvýhodnìní nìkterých uchazeèù lze provést pouze
v souladu s § 11 zákona.
(3) Zadavatel mùe v podmínkách soutìe vymezit omezení soutìe pouze na tuzemské osoby.
(4) Zadavatel vdy do podmínek soutìe (výzvy) uvede, e
vyluèuje monost variantního øeení nebo minimální poadavky na pøípadná variantní øeení. Pokud zadavatel toto do
podmínek neuvede, znamená to, e pøipoutí vekerá pøedloená variantní øeení.
(5) Zadavatel mùe v podmínkách soutìe (výzvy), pokud
je to úèelné, hospodárné nebo z hlediska èasu potøebné, pøipustit rozdìlení plnìní veøejné zakázky na èásti (§ 6 odst. 4).
V tomto pøípadì musí být jednotlivé èásti vymezeny a zadavatel by mìl v podmínkách uvést, e uchazeèi mohou podávat
nejen nabídky na celou veøejnou zakázku, ale i na její jednotlivé èásti. Souèasnì by mìl v poadavcích na jednotný zpùsob
zpracování nabídkové ceny uvést, e pøi podání celkové nabídky nebo nabídky na více èástí musí být nabídková cena
zpracována na jednotlivé èásti tak, aby bylo moné jednotlivé
nabídky mezi sebou navzájem porovnat a hodnotit.
(6) Zadavatel u veøejných zakázek, jejich pøedmìtem mùe být dodávka, instalace a pouití výrobkù zahrnutých do Národního programu oznaèování výrobkù ochrannou známkou
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"Ekologicky etrný výrobek", vdy uvede poadavek na maximální vyuití výrobkù s ochrannou známkou "Ekologicky
etrný výrobek" pøi plnìní pøedmìtu veøejné zakázky. Seznam
takto znaèených výrobkù je uveøejnìn na internetových stránkách Ministerstva ivotního prostøedí (www. env.cz) nebo
Èeského ekologického ústavu (www.ceu.cz)
(7) Zadavatel v podmínkách soutìe (výzvy) vdy uvede, e
souèástí nabídky musí být návrh smlouvy (o dílo, kupní, mandátní) podepsaný osobami k tomu oprávnìnými podle výpisu
z obchodního rejstøíku a opatøený razítkem uchazeèe. Dále
uvede, v kolika výtiscích poaduje nabídku pøedloit vèetnì
podmínky na zpracování v jazyce èeském. Vdy je také v podmínkách soutìe (výzvy) nutné stanovit právo zadavatele odmítnout vechny pøedloené nabídky a soutì (výzvu) zruit.
§ 25
Posouzení a hodnocení nabídek
(1) Zadavatel mùe nabídky hodnotit
a) podle jediného kritéria, kterým je výe nabídkové ceny,
b) podle ekonomické vhodnosti nabídek, pøièem musí
být v zadání uvedena kritéria hodnocení v sestupném
poøadí s uvedením váhy, napø.:
kritérium I (= cena)
55
kritérium II
20
kritérium III
15
kritérium IV
10
Poøadí nabídek bude urèeno metodou postupného rozvrhu
váhy s pouitím vzorcù, bodovací stupnice apod:
ba) vzorec pro výpoèet ceny = (cena nejnií: cena hodnocená) x váha kritéria,
bb) vzorec pro výpoèet doby plnìní = (termín nejkratí:
termín hodnocený) x váha kritéria,
bc) vzorec pro výpoèet poètu realizovaných staveb = (hodnocený poèet staveb: nejvyí poèet staveb) x váha kritéria,
bd) bodovací stupnice 10 (vyhovuje nejlépe) a 1 (vyhovuje nejménì), následnì se získané body vynásobí váhou kritéria.
Pokud zadavatel ponechal dobu plnìní veøejné zakázky na
rozhodnutí uchazeèe a rozhodl se pro hodnocení nabídek podle jejich ekonomické vhodnosti, musí ji povaovat za hodnotící kritérium.
(2) Komise pro posouzení a hodnocení nabídek postupuje
v souladu s ustanoveními § 32 a § 37 zákona. Èinnost komise konèí pøedáním zprávy o posouzení a hodnocení nabídek
vèetnì tabulky a podrobného slovního popisu hodnocení, zdùvodnìní výbìru nejvhodnìjí nabídky a vekeré pøedchozí dokumentace o zadání veøejné zakázky zadavateli. Pøi zadání veøejné zakázky formou soutìe komise stanoví poøadí jednotlivých nabídek; pøi zadání formou výzvy komise stanoví pouze
nejvhodnìjí nabídku.
(3) Zadavatel na základì posouzení a hodnocení nabídek komisí rozhodne o výbìru nejvhodnìjí nabídky (§ 38 zákona).
(4) Chce-li zadavatel vybrat nabídku jiného uchazeèe, ne
kterou urèila na základì výsledkù hodnocení komise pro posouzení a hodnocení nabídek jako nejvhodnìjí, poádá na základì zdùvodnìní zvoleného postupu o souhlas s tímto postupem ministra spravedlnosti.

strana 534

Instrukce è. 49

§ 26
Námitky proti úkonùm zadavatele
V pøípadì podání námitek proti úkonùm zadavatele, postupuje zadavatel v souladu s ustanoveními § 53 a § 61 zákona.
§ 27
Archivace dokumentace
Zadavatel je povinen pøi archivaci dokumentace o zadání
veøejné zakázky postupovat podle § 64b zákona.
§ 28
Vzory
(1) Pøílohu è. 1 tvoøí tyto vzory:
a) vzor "A" - text výzvy více zájemcùm,
b) vzor "B" - text inzerátu pro vyhláení obchodní veøejné
soutìe,
c) vzor "C"- seznam doruèených a pøijatých nabídek,
d) vzor "D" - jmenování komise pro otevírání obálek s nabídkami,
e) vzor "E" - prezenèní listina úèastníkù otevírání obálek
s nabídkami,
f) vzor "F" - protokol o otevírání obálek s nabídkami,
g) vzor "G" - èestné prohláení èlena (náhradníka) komise pro posouzení a hodnocení nabídek,
h) vzor "H" - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek,
i) vzor "I" - vylouèení uchazeèe,
j) vzor "J" - zdùvodnìní mimoøádnì nízké nabídkové ceny,
k) vzor "K" - rozhodnutí zadavatele o výbìru nejvhodnìjí nabídky,
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l) vzor "L" - oznámení o výbìru nejvhodnìjí nabídky,
m) vzor "M" - výzva k pøedloení dokladù,
n) vzor "N" uvolnìní jistoty,
o) vzor "O" zpùsoby zadávání veøejných zakázek,
p) vzor "P" pøehled lhùt,
q) vzor "Q" seznam zdravotních pojioven,
r) vzor "R" návrh smlouvy o dílo,
s) vzor "S" návrh mandátní smlouvy.
(2) Vzory uvedené v odstavci 1 je tøeba vdy pøizpùsobit pro
zadání konkrétní veøejné zakázky a jejím specifickým podmínkám.
(3) Pro zadání veøejných zakázek, jejich pøedmìtem je zabezpeèení objektù - bezpeènostní systémy (EZS, EPS, EKV,
CCTV apod.) se takté vyuijí vzory uvedené v pøíloze è. j.
36/2000- SOBØ, vzorová zadání veøejné zakázky pro zajitìní bezpeènosti justièních objektù, v úplném znìní.
ÈÁST ÈTVRTÁ
PØECHODNÁ A ZÁVÌREÈNÁ USTANOVENÍ
§ 29
Zruuje se Instrukce ministra spravedlnosti ze dne 31. kvìtna 2000, è. j. 50/00-E o zadávání veøejných zakázek v resortu
Ministerstva spravedlnosti, ve znìní pozdìjích zmìn a doplnìní.
§ 30
Tato Instrukce nabývá úèinnosti dnem 1. èervna 2002.
ministr spravedlnosti
JUDr. Jaroslav Bure, v.r.
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Pøíloha è. 1
vzor "A"
Název a sídlo zadavatele

..
Jméno a sídlo vyzývaného zájemce
V
.. . dne
È. j. (Spr.):

..

Vìc: Výzva více zájemcùm podle § 49, odst. 1 zákona è. 199/1994 Sb., ve znìní pozdìjích pøedpisù, na výbìr zhotovitele projektové dokumentace
Na základì zákona è. 199/1994 Sb. o zadávání veøejných zakázek, ve znìní pozdìjích pøedpisù (dále jen "zákon") Vás vyzývám k pøedloení nabídky podle § 49, odst. 1 zákona, na zpracování projektové dokumentace rekonstrukce objektu "-pøesná adresa-".
Nabídku zpracujte dle poadavkù uvedených v "Podmínkách výzvy více zájemcùm", které jsou pøílohou tohoto dopisu.
Dìkuji a tìím se na spolupráci

..
za zadavatele
podpis oprávnìné osoby zadavatele

Pøíloha: Podmínky výzvy
Zadávací dokumentace (technické podmínky, výkresová èást)
Zaslat doporuèenì s doruèenkou nebo osobnì proti podpisu zájemce.
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Podmínky výzvy
1. Specifikace zadavatele: (název, sídlo, IÈ, telefon, fax)
2. Podmínky výzvy:
2.1 Vymezení plnìní veøejné zakázky: Pøedmìtem veøejné
zakázky je zpracování projektové dokumentace rekonstrukce objektu (pøesná adresa)
a) obstarání vech potøebných dokladù a èinností nutných
ke zhotovení projektové dokumentace (napø. zhotovení doplòujícího inenýrsko-geologického a stavebnìtechnického prùzkumu, radonového prùzkumu, sond
apod.),
b) zhotovení dokumentace pro územní øízení,
c) zhotovení projektu pro stavební povolení,
d) kladné projednání dokumentace pro územní øízení
a projektu pro stavební povolení a obstarání dokladù
a vyjádøení vech dotèených orgánù a organizací potøebných pro podání ádosti o stavební povolení,
e) zhotovení realizaèního projektu stavby, pare è. 1 a è. 2
realizaèního projektu bude obsahovat polokový
a souhrnný rozpoèet,
f) výkon inenýrské èinnosti ve fázi pøípravy stavby - do
vydání stavebního povolení,
g) výkon autorského dozoru po celou dobu stavby vèetnì dokumentace skuteèného provedení stavby,
h) zpracování zadávací dokumentace pro obchodní veøejnou soutì na zhotovení stavby.
Pøesné vymezení pøedmìtu veøejné zakázky je obsahem
zadávací dokumentace.
2.2 Doba a místo plnìní veøejné zakázky:
a) provedení prùzkumù do
..,
b) pøedání projektové dokumentace pro stavební povolení do
..,
c) pøedání realizaèního projektu do
Místem plnìní veøejné zakázky je (pøesná adresa).
2.2 Poadavky na prokázání kvalifikaèních pøedpokladù:
Uchazeè musí prokázat kvalifikaèní pøedpoklady podle
§ 2b zpùsobem dle § 2c zákona. Dále uchazeè pøedloí pøehled obdobných zakázek za poslední 3 roky, s uvedením
názvu, sídla a tel. objednatele, místa a ceny stavební zakázky.
2.3 Zpùsob hodnocení nabídek: Nabídky uchazeèù budou
hodnoceny podle jediného kritéria - výe celkové nabídkové ceny vèetnì DPH.
2.4 Poadavky na jednotný zpùsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky: Uchazeè uvede cenu za
pøedmìt plnìní veøejné zakázky jako nejvýe pøípustnou,
v èeské mìnì a v následujícím èlenìní:
a) provedení prùzkumù - cena,
b) dokumentace pro územní øízení - cena,
c) projekt pro stavební povolení, vèetnì výkonu inenýrské èinnosti a kladného projednání projektu - cena,
d) realizaèní projekt - cena,
e) autorský dozor vèetnì dokumentace - cena,
f) zpracování zadávací dokumentace pro obchodní veøejnou soutì na zhotovení stavby - cena (= cena za 1
pare realizaèní projektové dokumentace),
g) celková cena bez DPH (Kè), DPH (Kè) a celková cena vèetnì DPH (Kè).
Práce budou propláceny po jejich provedení, tzn.
- po provedení prùzkumù,

-

po pøedání kompletní projektové dokumentace
a nabytí právní moci stavebního povolení,
po pøedání zadávací dokumentace pro obchodní
veøejnou soutì,
autorský dozor prùbìnì.

Fakturovány budou ceny vè. DPH, lhùta splatnosti faktur
bude 21 kalendáøních dnù ode dne doruèení zadavateli.
Zálohy zadavatel neposkytuje.
2.6 Lhùta pro podání nabídky: Lhùta pro podání nabídky
konèí dne
v
. hod.
2.7 Lhùta po kterou jsou uchazeèi svými nabídkami vázáni:
Lhùta po kterou jsou uchazeèi svými nabídkami vázáni
èiní 30 kalendáøních dnù.
2.8 Místo a doba pro podávání nabídek: Písemné nabídky
v originále a
. kopiích, v jazyce èeském (vèetnì
vekerých dokumentù) lze podat osobnì v podatelnì
. (název zadavatele) v pracovních
dnech v dobì od
. do
. nebo doporuèenì
potou na adresu zadavatele. Nabídky musí být doruèeny v obou pøípadech do konce lhùty pro podání nabídek
v uzavøených obálkách èi jiném vhodném obalu, oznaèených nápisem "(název veøejné zakázky)" a opatøených
na uzavøení razítkem, pøípadnì podpisem uchazeèe, jeli fyzickou osobou, èi jeho statutárního zástupce, je-li
právnickou osobou. Obálka èi jiný obal budou odpovídajícím zpùsobem zajitìny proti manipulaci s nabídkami. V pøípadì doruèování potou je za okamik pøedání
povaováno pøevzetí zásilky adresátem. Pøedloené nabídky se uchazeèùm nevracejí (pokud nejde o pøípad
uvedený v § 27, odst. 2 zákona). Nabídky bude vytitìna tak, aby byla dobøe èitelná, jednotlivé listy budou
oèíslovány a nabídky bude svázána èi jinak zabezpeèena proti manipulaci s jednotlivými listy. Podrobné poadavky na èlenìní nabídky obsahuje zadávací dokumentace.
2.9 Prohlídka objektu: Prohlídka objektu
(název) se uskuteèní dne
. od
. hod.
do
. hod. Sraz zájemcù bude v -èas- hod. pøed
vchodem do sídla zadavatele.
3. Ostatní podmínky:
- Zadavatel nepøipoutí monost variantního øeení.
- Zadavatel poaduje pøi plnìní pøedmìtu veøejné zakázky maximální vyuití výrobkù s ochrannou známkou "Ekologicky etrný výrobek".
- Souèástí nabídky musí být návrh smlouvy o dílo, podepsaný osobami k tomu oprávnìnými podle výpisu z obchodního rejstøíku. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o upøesnìní koneèného znìní smlouvy. Návrh smlouvy o dílo je souèástí zadávací dokumentace, v uvedeném návrhu uchazeè pouze doplní chybìjící údaje
a dokumenty.
4. Práva zadavatele: Zadavatel si vyhrazuje právo:
a) Zmìnit, upøesnit, doplnit podmínky výzvy, dále výzvu
do rozhodnutí o výbìru nejvhodnìjí nabídky zruit,
pøípadnì vekeré pøijaté nabídky odmítnout.
b) Pøed rozhodnutím o výbìru nejvhodnìjí nabídky ovìøit, pøíp. vyjasnit informace deklarované uchazeèi
v nabídkách.
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Pøíloha è. 1
vzor "B"
Kód: A1

(název zadavatele)

vyhlauje v souladu se zákonem è. 199/1994 Sb.
o zadávání veøejných zakázek, ve znìní pozdìjích zmìn a doplnìní
(dále jen "zákon")

obchodní veøejnou soutì na zhotovení stavby
"(název)"

1. Specifikace zadavatele:
..
(název, sídlo, IÈ, telefon, fax).
2. Podmínky obchodní veøejné soutìe:
2.1 Vymezení plnìní veøejné zakázky: Pøedmìtem veøejné
zakázky je zhotovení stavby dle zpracované projektové
dokumentace. Podrobný popis veøejné zakázky obsahuje zadávací dokumentace, její souèástí je zpracovaná
realizaèní dokumentace vèetnì výkazu výmìr, soupisu
prací a dodávek s podrobným popisem poadovaných
standardù, které jednoznaènì vymezují pouité poloky.
2.2 Doba a místo plnìní veøejné zakázky: Termín zahájení je 10 kalendáøních dnù po podpisu smlouvy o dílo.
Dobu plnìní (bez kolaudace) uvede uchazeè ve své nabídce v mìsících. Zadavatel zároveò poaduje pøedloení harmonogramu plnìní veøejné zakázky vèetnì plnìní
finanèního. Zadavatel si vyhrazuje právo prodlouit termín plnìní veøejné zakázky v souladu s uvolòováním finanèních prostøedkù státního rozpoètu. Místem plnìní
veøejné zakázky je
..
(pøesná adresa).
2.3 Poadavky na prokázání kvalifikaèních pøedpokladù:
Uchazeè musí prokázat kvalifikaèní pøedpoklady podle
§ 2b zákona zpùsobem dle § 2c zákona. Kvalifikaèní
pøedpoklad vymezený v § 2b odst. 1 písm. g) zákona
prokáe uchazeè èestným prohláením. Originály èi úøednì ovìøené kopie pøísluných dokladù pøedloí uchazeè
v originálním vyhotovení nabídky. V kopiích nabídky
postaèují fotokopie tìchto dokladù. Pøedkládá-li nabídku více osob spoleènì, bude v nabídce doloen smluvní
vztah tìchto osob a zadavatel poaduje prokázání kvalifikaèních pøedpokladù od vech tìchto osob. Výjimkou
je kvalifikaèní pøedpoklad podle § 2b odst. 1 písm. a)
zákona (oprávnìní k podnikání), který prokazuje kadá
z tìchto osob v rozsahu svého podílu na plnìní veøejné
zakázky. Pøedpokládá-li uchazeè splnìní zakázky s pomocí jiných osob ne tìch, které podávají nabídku a zároveò se oprávnìní k podnikání uchazeèe nevztahuje na
celý rozsah veøejné zakázky, prokazují splnìní kvalifikaèního pøedpokladu podle § 2b odst. 1 písm.a) zákona
i tyto jiné osoby (subdodavatelé). Podrobný popis zpùsobu prokazování kvalifikaèních pøedpokladù je uveden
v zadávací dokumentaci.
2.4 Poadavky na prokázání dalích pøedpokladù: Zadavatel poaduje splnìní níe uvedených dalích pøedpokladù. V pøípadì, e podává nabídku více osob spoleènì, prokazuje dalí pøedpoklady kadá z tìchto osob samostatnì v rozsahu, v nìm se bude podílet na plnìní
veøejné zakázky. Zpùsob prokázání je uveden u kadého
pøedpokladu samostatnì. Vekeré poadované doklady

musí být pøedloeny v originálu nebo úøednì ovìøené
kopii. K dokladùm, je nejsou pøedkládány v èeském
jazyce, musí být pøipojen rovnì úøední pøeklad do èeského jazyka. Vekeré uchazeèem doloené údaje se budou vztahovat výhradnì k osobì uchazeèe se souèasným
identifikaèním èíslem, nebo k osobì, která byla právním
pøedchùdcem uchazeèe, který pøevzal vekeré závazky
svého pøedchùdce. Neprokázání níe uvedených dalích
pøedpokladù poadovaným zpùsobem bude posuzováno
jako nesplnìní podmínek soutìe s následkem vylouèení uchazeèe ze soutìe.
a) Údaje o certifikovaném systému øízení jakosti v souladu s poadavky norem ISO øady 9000 uplatòovaném
u uchazeèe prokáe jeho struèným popisem a pøedloením pøísluných platných certifikátù, pøitom musí
být uchazeè schopen v souladu s normami ISO øady
9000 realizovat v systému jakosti kompletní dílo, ne
jen jeho jednotlivé èásti, a doloí osnovou plánu øízení jakosti pro pøedmìt veøejné zakázky,
b) údaje o technickém a materiálním vybavení k plnìní
veøejné zakázky prokáe uchazeè seznamem vlastních
strojù a zaøízení s uvedením jejich stáøí podepsaným
statutárním zástupcem uchazeèe,
c) údaje o poètu zamìstnancù odborných profesí v trvalém pracovním pomìru, rozhodných pro plnìní veøejné zakázky prokáe uchazeè seznamem odborných
profesí, podepsaným statutárním zástupcem uchazeèe,
d) pøehled staveb (vyjma liniových a dopravních staveb)
realizovaných a dokonèených uchazeèem po 1. 1. 1997
o objemu nad
. (èíslo) Kè, s uvedením objednatele, místa plnìní, doby plnìní a ceny zakázky
prokáe uchazeè seznamem podepsaným statutárním
zástupcem uchazeèe. Závaznou podmínkou je prokázání nejménì 2 staveb,
e) údaje o obchodním obratu za roky 1998 - 2000 prokáe uchazeè èestným prohláením za uvedená léta,
f) doklad o výi, zpùsobu a zajitìní pojitìní v prùbìhu
realizace veøejné zakázky, prokáe uchazeè èestným
prohláením, e nejdéle do okamiku podpisu smlouvy o dílo na zhotovení stavby -název- uzavøe pojistnou
smlouvu o pojitìní za kodu její rozsah je specifikován v návrhu smlouvy o dílo v zadávací dokumentaci,
g) údaje o zpùsobu a poètu zamìstnání odsouzených pøi
realizaci veøejné zakázky doloí uchazeè popisem zpùsobu zamìstnání odsouzených a moném jejich poètu
podepsaným statutárním zástupcem uchazeèe.
2.5 Zpùsob hodnocení nabídek: Nabídky uchazeèù budou
hodnoceny podle ekonomické vhodnosti nabídek a jejich uitnosti, pomocí níe uvedených kritérií. Kritéria

strana 538

Instrukce è. 49

hodnocení jsou seøazena v sestupném poøadí podle dùleitosti a významu, který jim zadavatel pøisuzuje. Vztah
mezi jednotlivými kritérii je vyjádøen jejich vahou:
- výe celkové nabídkové ceny vèetnì DPH ............. 60
- doba plnìní v mìsících ........................................... 25
- poèet staveb (bod 2.4 písm. d) ................................ 15
Hodnocení kritéria nabídkové ceny bude provedeno podle vzorce:
(cena nejnií: cena hodnocená) x váha kritéria = váená uitnost daného kritéria.
Hodnocení kritéria doba plnìní bude provedeno podle
vzorce:
(doba plnìní nejkratí: doba plnìní hodnocená) x váha
kritéria = váená uitnost daného kritéria.
Hodnocení kritéria poèet staveb bude provedeno podle
vzorce:
(hodnocený poèet staveb: nejvyí poèet staveb) x váha kritéria = váená uitnost daného kritéria.
Poøadí nabídek bude stanoveno souètem váených uitností jednotlivých kritérií.
2.6 Poadavky na jednotný zpùsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky: Nabídková cena bude
stanovena pro celý rozsah pøedmìtu plnìní veøejné zakázky. Uchazeè uvede cenu jako nejvýe pøípustnou,
v èeské mìnì, dle ocenìných poloek soupisu prací a dodávek, který bude souèástí nabídky. Cena bude souètem
poloek rozpoètu zpracovaného dle výkazu výmìr a ocenìní poadovaných èinností zhotovitele. Nabídková cena bude uvedena v èlenìní - cena bez DPH (Kè), DPH
5% (Kè), DPH 22% (Kè) a celková cena vèetnì DPH
(Kè). Zálohy zadavatel neposkytuje. Úhrada za plnìní
veøejné zakázky bude provádìna v èeské mìnì mìsíènì,
vdy na základì pøísluného daòového dokladu vystaveného vybraným uchazeèem. Splatnost faktur bude 21
kalendáøních dnù od doruèení zadavateli. Uchazeè je
oprávnìn vystavit daòový doklad k úhradì na základì
odsouhlaseného protokolu a soupisu provedených prací
v pøísluném mìsíci. Uchazeè bude zadavateli fakturovat do výe 90 % sjednané smluvní ceny díla. Zbývajících 10 % ceny bude uhrazeno a na základì koneèné
faktury. Právo vystavit koneènou fakturu vzniká po pøedání a pøevzetí kompletního díla a po odstranìní vekerých vad a nedodìlkù uvedených v zápise o odevzdání
a pøevzetí díla a dokonèení kolaudace stavby. V 1. roce
realizace stavby pøedpokládá zadavatel financovat práce
v objemu
.. (èíslo) Kè. Zadavatel si vak vyhrazuje
právo roèní objem mìnit.
2.7 Podmínky pro pøekroèení výe nabídkové ceny: Nabídková cena nebude mìnìna podle vývoje indexu inflace, hodnoty kurzu èeské koruny k zahranièním mìnám
èi jiných faktorù. Nabídkovou cenu je moné pøekroèit
pouze tehdy, jestlie by dolo ke zmìnì obecnì závazných pøedpisù nebo ke zmìnì plnìní pøedmìtu veøejné
zakázky, který je vymezen v bodì 2.1 tìchto soutìních
podmínek.
2.8 Soutìní lhùta a místo otevírání obálek: Soutìní lhùta dle ust. § 7 odst. 1 zákona zaèíná bìet dnem zveøejnìní podmínek soutìe v Obchodním vìstníku, tj. dne datum- a konèí dnem a hodinou otevírání obálek, tj. dne
................ v ............. hod. Otevírání obálek se uskuteèní
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v sídle zadavatele, v kanceláøi è. dv.
./
. patro. Uchazeèi se mohou zúèastnit otevírání obálek, pokud splní podmínky ust. § 28 odst. 1 písm. a) zákona.
2.9 Zadávací lhùta: èiní 90 kalendáøních dnù.
2.10 Místo a doba pro podávání nabídek: Písemné nabídky v originále a
kopiích, v jazyce èeském (vèetnì vekerých dokumentù) lze podat osobnì v podatelnì
-název zadavatele- v pracovních dnech v dobì od
do
. nebo doporuèenì potou na adresu zadavatele.
Nabídky musí být doruèeny v obou pøípadech do konce
soutìní lhùty v uzavøených obálkách èi jiném vhodném
obalu, oznaèených nápisem "(název veøejné zakázky)"
a opatøených na uzavøení razítkem, pøípadnì podpisem
uchazeèe, je-li fyzickou osobou, èi jeho statutárního zástupce, je-li právnickou osobou. Obálka èi jiný obal budou odpovídajícím zpùsobem zajitìny proti manipulaci
s nabídkami. V pøípadì doruèování potou je za okamik pøedání povaováno pøevzetí zásilky adresátem. Pøedloené nabídky se uchazeèùm nevracejí (pokud nejde
o pøípad uvedený v § 27, odst. 2 zákona). Nabídky bude
vytitìna tak, aby byla dobøe èitelná, jednotlivé listy budou oèíslovány a nabídky bude svázána èi jinak zabezpeèena proti manipulaci s jednotlivými listy. Podrobné
poadavky na èlenìní nabídky obsahuje zadávací dokumentace.
2.11 Poadavek na poskytnutí jistoty: Ve smyslu ust. § 23
zákona poaduje zadavatel sloení jistoty ve výi
.
Kè (slovy:
.. korun èeských) v èeské mìnì jednou z forem dle § 24 zákona. Jistotu lze sloit na
úèet zadavatele è. ú.
., var. symbol
., kon.
symbol
., vedený u
.. (název
a sídlo penìního ústavu). Penìní èástka odpovídající
výi jistoty musí být pøipsána na úèet zadavatele nejpozdìji den pøedcházející dni otevírání obálek (§ 24 odst.2
zákona). Pøi poskytnutí jistoty formou bankovní záruky
musí její platnost zaèínat nejpozdìji dnem otevírání
obálek a nesmí být kratí ne zadávací lhùta prodlouená o 30 kalendáøních dnù. Dokladem o poskytnutí jistoty, který uchazeè pøedloí zadavateli jako souèást své
nabídky, je originál záruèní listiny vystavené ve prospìch zadavatele jako oprávnìného (pøíjemce záruky),
z jejího obsahu je zøejmé, e zadavatel je oprávnìn vykonat právo z poskytnuté jistoty v pøípadech vymezených v § 26 zákona tj. kdy uchazeè v rozporu se zákonem nebo podmínkami soutìe zruil nebo zmìnil nabídku nebo uchazeè nesplnil povinnost uzavøít smlouvu
na veøejnou zakázku v zadávací lhùtì, pøípadnì v prodlouené zadávací lhùtì. Není-li doklad o poskytnutí jistoty v èeském jazyce, musí být pøiloen jeho úøední pøeklad.
3. Dalí podmínky soutìe:
3.1 Výdej zadávací dokumentace: Zadávací dokumentace
obsahuje podrobné podmínky soutìe vèetnì smluvních
podmínek vyadovaných zadavatelem, projektovou dokumentaci vèetnì výkazu výmìr, soupisu prací a dodávek a seznamu èinností poadovaných zadavatelem. Zadavatel poskytne zadávací dokumentaci vem zájemcùm. Zadávací dokumentaci si mohou zájemci vyzvednout na adrese zadavatele v kanceláøi è. dv.
.
/
. patro v dobì od
. do
. po zapla-
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cení èástky
. Kè v pokladnì zadavatele, jako
úhrady za pouití reprodukèní techniky (ust. § 64c, odst.
1). Výklad k zadávací dokumentaci se uskuteèní dne
............. v ........... hod. na adrese zadavatele v kanceláøi
è. dv.
. /
. patro. Zadávací dokumentace
bude vydána pouze proti prohláení statutárního orgánu
nebo zmocnìné osoby zájemce o veøejnou zakázku; prohláení musí obsahovat kromì identifikaèních údajù zájemce závazek mlèenlivosti zájemce o skuteènostech uvedených v zadávací dokumentaci a závazek pouití zadávací dokumentace výhradnì ke zpracování nabídky.
V prohláení musí být uvedeno jméno osoby oprávnìné
k pøevzetí zadávací dokumentace a závazná adresa zájemce pro úèely zasílání korespondence ve vìci soutìe.
3.2 Prohlídka objektu: Prohlídka objektu
(název, adresa) se uskuteèní dne
. od
.
hod. do
. hod. Sraz zájemcù bude v
. hod.
pøed vchodem do sídla zadavatele.
3.3 Ostatní podmínky:
a) Podmínky soutìe a zadávací dokumentace se navzájem doplòují, oba tyto dokumenty jsou pro uchazeèe
závazné. V pøípadì rozporu mezi podmínkami soutìe a zadávací dokumentací se povauje za rozhodující
znìní podmínek soutìe zveøejnìné v Obchodním
vìstníku.
b) Soutì je omezena na tuzemské osoby.
c) Souèástí nabídky musí být návrh smlouvy o dílo, podepsaný osobami k tomu oprávnìnými podle výpisu
z obchodního rejstøíku. Zadavatel si vyhrazuje právo
jednat o upøesnìní koneèného znìní smlouvy. Návrh
smlouvy o dílo je souèástí zadávací dokumentace,
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v uvedeném návrhu uchazeè pouze doplní chybìjící
údaje a dokumenty.
d) V pøípadì, e zadávací dokumentace obsahuje poadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména,
zvlátní oznaèení podniku, zvlátní oznaèení výrobkù,
výkonù a nebo obchodních materiálù, které platí pro
urèitý podnik nebo organizaèní jednotku za pøíznaèné,
patenty a uitné vzory, je moné pouít i obdobná øeení odpovídající navrhovaným svými technickými
parametry, jakostí a uitností.
e) Zadavatel poaduje pøi plnìní pøedmìtu veøejné zakázky maximální vyuití výrobkù s ochrannou známkou
"Ekologicky etrný výrobek".
f) Zadavatel poaduje bankovní záruku na odstraòování
vad v záruèní dobì ve výi 5% nabídkové ceny. Podrobné poadavky na bankovní záruku jsou specifikovány v návrhu smlouvy o dílo v zadávací dokumentaci.
g) Zadavatel poaduje bezplatnou záruèní lhùtu na pøedmìt veøejné zakázky minimálnì v délce 60 mìsícù
a na vybrané èásti v délce 120 mìsícù. Podrobné poadavky na záruèní lhùty jsou specifikovány v návrhu
smlouvy o dílo v zadávací dokumentaci.
h) Zadavatel nepøipoutí monost variantního øeení.
4. Práva zadavatele: Zadavatel si vyhrazuje právo:
a) Zmìnit, upøesnit, doplnit podmínky soutìe, dále soutì do rozhodnutí o výbìru nejvhodnìjí nabídky zruit, pøípadnì vekeré pøijaté nabídky odmítnout.
b) Pøed rozhodnutím o výbìru nejvhodnìjí nabídky ovìøit, pøíp. vyjasnit informace deklarované uchazeèi v nabídkách.
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èástka 6

Pøíloha è. 1
vzor "C"
Obchodní veøejná soutì (výzva více zájemcùm) "(název)"

SEZNAM DORUÈENÝCH A PØIJATÝCH NABÍDEK

poøadové èíslo

hodina doruèení

datum doruèení

Shodné údaje musí zadavatel uvést na pøijímané obálce s nabídkou.

jméno uchazeèe

podpis pøíjemce

poznámka

èástka 6

Instrukce è. 49

strana 541

Pøíloha è. 1
vzor "D"

JMENOVÁNÍ KOMISE
PRO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI
Název ...........................................................
Sídlo
..
PSÈ
.
zadavatele
È. j. (Spr.): .......................
V

.. dne

Vìc: Rozhodnutí zadavatele o jmenování komise pro otevírání obálek s nabídkami
Na základì ustanovení § 29 odst. 1 zákona è. 199/1994 Sb., o zadávání veøejných zakázek, ve znìní pozdìjích pøedpisù (dále jen "zákon"), jmenuji komisi pro otevírání obálek s nabídkami v rámci obchodní veøejné soutìe "-název-" vyhláené v Obchodním vìstníku -èíslo- ze dne -datum-, pod znaèkou -èíslo-, v tomto sloení:
1. èlen
náhradník
2. èlen
náhradník
3. èlen
náhradník

.
.
.

.. (jméno a pøíjmení)
. (jméno a pøíjmení)
.. (jméno a pøíjmení)
. (jméno a pøíjmení)
.. (jméno a pøíjmení)
. (jméno a pøíjmení)

narozen(a)
narozen(a)
narozen(a)
narozen(a)
narozen(a)
narozen(a)

Komisi ukládám zahájit svou èinnost dne
v
.. hod., tj. skonèením soutìní lhùty a pøi své èinnosti postupovat plnì v souladu s ustanoveními § 29 a 30 zákona. Po skonèení své èinnosti pøedá zadavateli zákonem stanovenou dokumentaci o zadání veøejné zakázky vèetnì vech nabídek.

za zadavatele
podpis oprávnìné osoby zadavatele

Jednotlivá jmenování zaslat vem èlenùm a náhradníkùm komise.
Obdobnì lze postupovat i pøi víceèlenné komisi a pøi jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

..
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èástka 6

Pøíloha è. 1
vzor "E"

PREZENÈNÍ LISTINA ÚÈASTNÍKÙ

pøítomných pøi otevírání obálek s nabídkami v rámci obchodní veøejné soutìe
vyhláené v Obchodním vìstníku è. .. /
, ze dne
.., pod zn.

..

Uchazeèi:
jméno uchazeèe

jméno a pøíjmení zástupce

podpis zástupce

Úèastníci dle § 28 odst. 1 písm. b) zákona è. 199/1994 Sb., ve znìní pozdìjích pøedpisù:

jméno a pøíjmení

podpis

Úèastníci dle § 28 odst. 1 písm. c) zákona: zákona è. 199/1994 Sb., ve znìní pozdìjích pøedpisù:

jméno a pøíjmení

podpis

Úèastníci dle § 28 odst. 1 písm. d) zákona zákona è. 199/1994 Sb., ve znìní pozdìjích pøedpisù:

jméno a pøíjmení

V

. dne

podpis

èástka 6
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Pøíloha è. 1
vzor "F"

PROTOKOL

z otevírání obálek s nabídkami obchodní veøejné soutìe
vyhláené v Obchodním vìstníku è. .. /
, ze dne
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteènilo v

.. dne

.., pod zn.
.. v

..
hod.

Zadavatel pøijal v souladu s ustanovením § 27 zákona è. 199/1994 Sb., ve znìní pozdìjích pøedpisù, do konce soutìní lhùty
. (èíslo) nabídek.
Obálky s nabídkami byly doruèené uzavøené, správnì oznaèené a na uzavøení opatøené razítky èi podpisy uchazeèù.
Èlenové komise zkontrolovali právo vech pøítomných, úèastnit se otevírání obálek s nabídkami.
Komise pøistoupila k otevírání obálek s nabídkami v tom poøadí, v jakém byly doruèeny a zapsány do seznamu dolých nabídek.
Nabídka èíslo:
datum a hodina doruèení:
jméno uchazeèe:
sídlo:
nabídková cena bez DPH:
nabídková cena vèetnì DPH:
poskytnutí jistoty prokázáno:
ANO/NE
kvalifikaèní pøedpoklady splnìny:
ANO/NE
nabídka vyhovìla kontrole úplnosti: ANO/NE
Nabídka èíslo:
datum a hodina doruèení:
jméno uchazeèe:
sídlo:
nabídková cena bez DPH:
nabídková cena vèetnì DPH:
poskytnutí jistoty prokázáno:
kvalifikaèní pøedpoklady splnìny:
nabídka vyhovìla kontrole úplnosti:
Nabídka èíslo:
datum a hodina doruèení:
jméno uchazeèe:
sídlo:
nabídková cena bez DPH:
nabídková cena vèetnì DPH:
poskytnutí jistoty prokázáno:
kvalifikaèní pøedpoklady splnìny:
nabídka vyhovìla kontrole úplnosti:
Nabídka èíslo:
datum a hodina doruèení:
jméno uchazeèe:
sídlo:
nabídková cena bez DPH:
nabídková cena vèetnì DPH:
poskytnutí jistoty prokázáno:
kvalifikaèní pøedpoklady splnìny:
nabídka vyhovìla kontrole úplnosti:

..
Kè
Kè

..

ANO/NE
ANO/NE
ANO/NE

Kè
Kè

..

ANO/NE
ANO/NE
ANO/NE

Kè
Kè

..

ANO/NE
ANO/NE
ANO/NE

Kè
Kè
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Po skonèení soutìní lhùty bylo zadavateli doruèeno
nabídka è. 1 v
nabídka è. 2 v
nabídka è. 3 v

èástka 6

. (èíslo) nabídek:

.. hod.
.. hod.
.. hod.

Otevírání obálek s nabídkami bylo ukonèeno dne
.. v
èinnosti komise otevøeny a vem uchazeèùm sdìleny shora uvedené údaje.

. hod. Vechny pøijaté nabídky byly v rámci

Komise pøi své èinnosti vyøadila z dalího posouzení a hodnocení nabídky níe uvedených uchazeèù:
Poøadové èíslo nabídky

..
..
..

Obchodní jméno uchazeèe

..
..
..

Nedílnou souèástí protokolu je seznam dolých nabídek, krycí listy jednotlivých nabídek a prezenèní listina úèastníkù.
Podpisy èlenù komise:
podpis 1. èlena komise
podpis 2. èlena komise
podpis 3. èlena komise

.
..
..

Podpisy pøítomných zástupcù uchazeèù s uvedením jména uchazeèe:
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................

V

.. dne

.

èástka 6
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KRYCÍ LIST NABÍDKY ÈÍSLO:
ano/ne

Pøehled kvalifikaèních pøedpokladù
a) Doklad o oprávnìní k podnikání
Výpis z obchodního rejstøíku
Èestné prohláení uchazeèe, e
b) na jeho majetek nebyl vyhláen konkurz
proti nìmu nebylo zahájeno konkurzní nebo vyrovnávací øízení
nebyl návrh na prohláení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce
není v likvidaci
c) nemá v evidenci daní zachyceny daòové nedoplatky
d) nebyl pravomocnì odsouzen pro trestný èin (jeho skutková podstata souvisí s pøedmìtem podnikání nebo
hospodáøský nebo proti majetku)
e) nebyl v posledních 3 letech disciplinárnì potrestán
f) nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále (na veø. zdrav. poj., na soc. zabezpeèení nebo na pøíspìvku na státní politiku zamìstnanosti)
g) není vylouèen z úèasti na zadávání veøejných zakázek (podle § 63 zákona o zadávání veøejných zakázek)
Dalí pøedpoklady (napø.)
Údaje o systému øízení jakosti
Údaje o technickém a materiálním vybavení
Údaje o poètu zamìstnancù odborných profesí
Údaje o významných veø. zakázkách v posledních 5 letech
Údaje o obchodním obratu v posledních 3 letech
Údaji o zamìstnání odsouzených
Návrh SoD s podpisem statutárního zástupce
Sloení jistoty

Nabídka vyhovìla kontrole úplnosti:

V

dne

ANO

.

NE
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èástka 6

Pøíloha è. 1
vzor "G"

ÈESTNÉ PROHLÁENÍ
Já níe podepsaný èlen/náhradník komise pro posouzení a hodnocení nabídek veøejné zakázky
.
vyhláené dne
.., v Obchodním vìstníku è.
.., pod znaèkou è.
. èiním èestné prohláení o své nepodjatosti ve vztahu k shora specifikované veøejné zakázce. Dále prohlauji, e jsem se nepodílel na zpracování ádné z nabídek, které budou pøedloeny, nemám osobní zájem na zadání shora specifikované veøejné zakázky ani mne nespojuje osobní, pracovní èi jiný obdobný pomìr s uchazeèi shora specifikované veøejné zakázky.
Toto prohláení èiním na základì své jasné, srozumitelné, svobodné a omyluprosté vùle a jsem si vìdom vech následkù plynoucích z uvedení nepravdivých údajù.

V

dne

.

jméno a pøíjmení

datum narození

pracovní zaøazení

podpis

.

.

.

.

èástka 6
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Pøíloha è. 1
vzor "H"

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK

podaných v rámci obchodní veøejné soutìe obchodní veøejné soutìe
v Obchodním vìstníku è.
., ze dne

., pod zn.

.. vyhláené
.

Komise pracovala ve sloení:
pøedseda
místopøedseda
èlenové

a bìhem své èinnosti se sela na è.
. jednáních, z nich poøídila zápisy è. 1 a è.
této zprávy.
(uvede se v pøípadì, e se komise sela na více jednáních)

.., které jsou pøílohou è. 2

Komise pøevzala k posouzení a hodnocení od zadavatele následující nabídky:
poøadové èíslo dle
seznamu pøijatých nabídek

jméno a sídlo uchazeèe
..
..
..
..
..
..

(zde uvést vechny nabídky, které komise pøevzala k posouzení a hodnocení)
Prùbìh jednání:
1. Komise zvolila za pøedsedu komise pro posouzení a hodnocení nabídek
a místopøedsedu
(jméno a pøíjmení).

(jméno a pøíjmení)

2. Pøedseda komise vyzval pøítomné èleny/náhradníky k podpisu èestného prohláení ve smyslu § 32 odst. 1 a pouèil je ve smyslu § 32 zákona è. 199/1994 Sb., ve znìní pozdìjích pøedpisù. Vichni pøítomní èestné prohláení podepsali a pøedali pøedsedovi komise. Èestná prohláení jsou pøílohou è. 1 této zprávy.
3. Komise pøi posuzování a hodnocení nabídek nevyuila ádných pøizvaných odborníkù ve smyslu § 34 odst. 2 zákona.
(pokud by komise postupovala jinak, musí tuto skuteènost uvést ve zprávì na tomto místì i s výsledky posouzení tìchto odborníkù)
4. Vechny pøedloené nabídky splnily po obsahové stránce podmínky soutìe a postup vech uchazeèù byl plnì v souladu se
zásadami ochrany hospodáøské soutìe.
(pokud by nìkterá nabídka nesplnila po obsahové stránce podmínky soutìe nebo pokud by postup nìkterého z uchazeèù byl
v rozporu se zásadami ochrany hospodáøské soutìe, je zadavatel povinen tuto skuteènost uvést ve zprávì na tomto místì)
5. Komise (ne)navrhla zadavateli po posouzení vyøadit ze soutìe (ádné)následující nabídky:
jméno uchazeèe:
sídlo uchazeèe:
dùvod vyøazení uchazeèe:
(tyto skuteènosti uvést u kadého z uchazeèù navrených k vyøazení)
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èástka 6

6. Komise hodnotila následující nabídky:
poøadové èíslo
dle seznamu pøijatých nabídek

jméno a sídlo uchazeèe
..
..
..
..
..
..

(zde musí komise uvést vechny nabídky, které hodnotila, tj. které po posouzení nebyly vyøazeny)
7. Komise hodnotila nabídky na základì vyhláeného zpùsobu hodnocení takto: ......
(zde je nutné vést struèný slovní popis hodnocení jednotlivých nabídek)
Pøílohu è. 3 této zprávy tvoøí tabulky hodnocení jednotlivých nabídek.
8. Komise hodnotila jednotlivé nabídky s tímto výsledkem: ......
.
(zde je nutné slovním popisem uvést s jakým výsledkem byly hodnoceny jednotlivé nabídky vèetnì zdùvodnìní výbìru nejvhodnìjí nabídky)
9. Komise sestavila podle výsledkù hodnocení následující poøadí nabídek
(u výzvy se stanoví pouze nejvhodnìjí nabídka nikoliv poøadí):
na prvním místì:

.........

(jméno a sídlo uchazeèe)

.

na druhém místì:

.

na tøetím místì:

.

na .

.

. místì:

.
.
.
10. ádný z pøítomných èlenù komise nemá odchylný názor na prùbìh a výsledek jednání komise a neuplatnil poadavek na
doplnìní tohoto zápisu.
Skonèeno a podepsáno dne

.. v

. hod.

Podpisy èlenù komise:

V prùbìhu jednání mají jednotliví èlenové komise právo kdykoliv odùvodnit svùj odchylný názor oproti názoru vìtiny a pøedseda je povinen jim toto umonit a zápis do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek provést.

èástka 6
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Pøíloha è. 1
vzor "I"

VYLOUÈENÍ UCHAZEÈE
Název ...........................................................
Sídlo
..
PSÈ
.
zadavatele
È. j. (Spr.): .......................
V

dne

..

Jméno uchazeèe
Sídlo uchazeèe
PSÈ

..

Vìc: Rozhodnutí o vylouèení uchazeèe z dalí úèasti v obchodní veøejné soutìi
Na základì ustanovení § ..
"zákon"), Vás

zákona è. 199/1994 Sb., o zadávání veøejných zakázek, ve znìní pozdìjích pøedpisù (dále jen
vyluèuji

z dalí úèasti v obchodní veøejné soutìi
, pod zn.

. vyhláené v Obchodním vìstníku è.

.

Dùvodem vylouèení Vaí nabídky poøadové èíslo

., ze dne

. je

..

Pouèení: Proti tomuto rozhodnutí je mono podat do 10 dnù od jeho doruèení námitky k zadavateli.

za zadavatele
podpis oprávnìné osoby zadavatele

Zaslat doporuèenì s doruèenkou nebo osobnì proti podpisu uchazeèe.

.
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èástka 6

Pøíloha è. 1
vzor "J"

ZDÙVODNÌNÍ MIMOØÁDNÌ NÍZKÉ NABÍDKOVÉ CENY
Název ...........................................................
Sídlo
..
PSÈ
.
zadavatele
È. j. (Spr.): .......................
V
Jméno uchazeèe
Sídlo uchazeèe
PSÈ

dne

..
.

Vìc: ádost o zdùvodnìní mimoøádnì nízké nabídkové ceny
Na základì ustanovení § 36 odst. 1 zákona è. 199/1994 Sb., o zadávání veøejných zakázek, ve znìní pozdìjích pøedpisù (dále jen "zákon), Vás ádám o zdùvodnìní mimoøádnì nízké nabídkové ceny uvedené v nabídce Vámi podané v rámci obchodní
veøejné soutìe -název- vyhláené v Obchodním vìstníku è.
., ze dne
., pod zn.
.
Vyhotovené zdùvodnìní doruète
. nejpozdìji do
.
Pokud nepøedloíte poadované zdùvodnìní ve lhùtì shora uvedené, budete z dalí úèasti v obchodní veøejné soutìi na základì ustanovení § 36 odst. 3 zákona vylouèen(i).

za zadavatele
podpis oprávnìné osoby zadavatele

Zaslat doporuèenì s doruèenkou nebo osobnì proti podpisu uchazeèe.
Lhùta stanovená zadavatelem pro pøedloení zdùvodnìní mimoøádnì nízké ceny nesmí být kratí ne 7 dnù od doruèení výzvy.

èástka 6
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Pøíloha è. 1
vzor "K"

ROZHODNUTÍ

zadavatele o výbìru nejvhodnìjí nabídky
Na základì zprávy komise pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci obchodní veøejné soutìe ..........................................
vyhláené v Obchodním vìstníku è.
., ze dne
, pod zn.
.
r o z h o d u j i,
e nabídkou nejlépe splòující kritéria vymezená v podmínkách obchodní veøejné soutìe, je nabídka uchazeèe:
(jméno a sídlo uchazeèe)
Toto rozhodnutí odpovídá poøadí nabídek podle hodnocení komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

V

. dne

podpis zadavatele

.
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èástka 6

Pøíloha è. 1
vzor "L"

OZNÁMENÍ O VÝBÌRU NEJVHODNÌJÍ NABÍDKY
....

jméno a sídlo uchazeèe

V ...

. dne

È. j. (Spr.):
Vìc: Oznámení o výbìru nejvhodnìjí nabídky
Na základì zprávy komise pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci obchodní veøejné soutìe ............................................
vyhláené v Obchodním vìstníku è.
, ze dne
, pod zn.
.
zadavatel rozhodl, e:
- nabídkou, nejlépe splòující kritéria vymezená v podmínkách obchodní veøejné soutìe, je nabídka uchazeèe:
jméno uchazeèe:
sídlo uchazeèe:
nabídková cena:
- nabídkou, která se v rámci hodnocení nabídek obchodní veøejné soutìe umístila ve druhém poøadí, je nabídka uchazeèe:
jméno uchazeèe:
sídlo uchazeèe:
nabídková cena:
- nabídkou, která se v rámci hodnocení nabídek obchodní veøejné soutìe umístila ve tøetím poøadí, je nabídka uchazeèe:
jméno uchazeèe:
sídlo uchazeèe:
nabídková cena:
Toto rozhodnutí odpovídá poøadí nabídek podle hodnocení komise pro posouzení a hodnocení nabídek.
Pouèení: Proti tomuto rozhodnutí je mono podat do 10 dnù od jeho doruèení námitky k zadavateli.

podpis zadavatele

Zaslat doporuèenì s doruèenkou nebo osobnì proti podpisu uchazeèe.

.

èástka 6
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Pøíloha è. 1
vzor "M"

VÝZVA K PØEDLOENÍ DOKLADÙ
Název
Sídlo
PSÈ
zadavatele
È. j. (Spr.): .......................
V
Jméno uchazeèe
Sídlo uchazeèe
PSÈ

..

.

dne

..
..

Vìc: Výzva pro vybraného uchazeèe k pøedloení dokladù
Na základì ustanovení § 38 odst. 4 zákona è. 199/1994 Sb., o zadávání veøejných zakázek, ve znìní pozdìjích pøedpisù (dále jen "zákon"), Vás
vyzývám
jako vybraného uchazeèe v rámci obchodní veøejné soutìe -název- vyhláené v Obchodním vìstníku è. ..................................,
ze dne
.., pod zn.
., k pøedloení dokladù dle § 2c zákona.

za zadavatele
podpis oprávnìné osoby zadavatele

Zaslat doporuèenì s doruèenkou nebo osobnì proti podpisu uchazeèe.

.
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èástka 6

Pøíloha è. 1
vzor "N"

UVOLNÌNÍ JISTOTY
Název
Sídlo
PSÈ
zadavatele
È. j. (Spr.): .......................
V
Jméno uchazeèe
Sídlo uchazeèe
PSÈ

.
..

.

.. dne

.
..

Vìc: Rozhodnutí zadavatele o uvolnìní jistoty
Na základì ustanovení § 25 odst. 1 zákona è. 199/1994 Sb., o zadávání veøejných zakázek, ve znìní pozdìjích pøedpisù Vám
uvolòuji sloenou jistotu.
Vae nabídka se umístila na
.. poøadí, a z tohoto dùvodu Vám v rámci stanovené lhùty uvolòuji jistotu sloenou formou bankovní záruky. V pøíloze Vám vracím originál bankovní záruky, jeho kopii zakládám do Vaí nabídky.

za zadavatele
podpis oprávnìné osoby zadavatele

Zaslat doporuèenì s doruèenkou nebo osobnì proti podpisu uchazeèe.
Obdobnì lze postupovat pøi dalích dùvodech uvolnìní jistoty.

.
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Pøíloha è. 1
vzor "O"

ZPÙSOBY ZADÁVÁNÍ VEØEJNÝCH ZAKÁZEK

Jde-li o nemovitost s výjimkou nájmu,
nebo soubor strojù a zaøízení (bez
DPH)

do 2 000 000 Kè

do 5 000 000 Kè

do 30 000 000 Kè

nad 30 000 000 Kè

V ostatních pøípadech
(bez DPH)

Zpùsob zadání

do 2 000 000 Kè

§ 49b - veøejné zakázky malého rozsahu nákup moný pøímo

do 2 500 000 Kè

§ 49a - zjednoduené zadání- vyádat
nabídky nejménì od 3 zájemcù

do 7 500 000 Kè

§ 49 odst. 1 - výzva více zájemcùm - vyádat
nabídky nejménì od 5 zájemcù

nad 7 500 000 Kè

obchodní veøejná soutì

§ 50 - výzva jednomu zájemci k podání
nabídky
§ 49 odst. 2 - výzva více zájemcùm k podání
nabídky - nejménì 3 zájemcùm (resp. vem)
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èástka 6

Pøíloha è. 1
vzor "P"

PØEHLED LHÙT
Lhùty

pøi zadávání

nejménì 14 dnù

k podání nabídky v pøípadì výzvy více zájemcùm (§49 odst. 6)

do 12 mìsícù od splnìní veøejné
zakázky

výzva jednomu zájemci k podání nabídky v pøípadì dodateèné nebo opakované veøejné zakázky, pokud svým rozsahem nepøekroèí 20% ceny pùvodní veøejné zakázky (§50
odst. 1)

nejménì 36 dnù

soutìní lhùta u obchodní veøejné soutìe (§7 odst. 1)

nejménì 14 dnù

lhùta pro podání nabídky pøi výzvì více zájemcùm (§ 49 odst. 6)

nejménì 21 dnù

lhùta pøi obchodní veøejné soutìi mezi prohlídkou místa nebo moností nahlédnout do
dokumentace (§ §5 odst. 1 písm. j) a dnem otevírání obálek

do 90 dnù

zadávací lhùta obchodní veøejné soutìe (§8 odst. 2)

do 30 dnù

lhùta po kterou jsou uchazeèi výzvy více zájemcùm svými nabídkami vázáni (§ 49 odst. 7)

o 30 dnù

prodlouení lhùty po kterou jsou uchazeèi výzvy více zájemcùm svými nabídkami vázáni uchazeèi, který pøedloil nejvhodnìjí nabídku (§ 49 odst. 7)

o 90 dnù

prodlouení zadávací lhùty u veøejných zakázek, na kterých se finanènì podílejí programy zahranièní pomoci (§8 odst. 2)
Lhùty

u ustanovení týkající se kvalifikace

do 7 dnù

uchazeèi mohou poadovat na zadavateli upøesòující informace k prokazování dalích
kvalifikaèních pøedpokladù (§2a odst. 3)

v posledních 3 letech

uchazeè nebyl disciplinárnì potrestán podle zvlátních pøedpisù upravujících výkon odborné èinnosti (§2b písm. b)

do 90 dnù

stáøí výpisu z obchodního rejstøíku, kterým se prokazuje uchazeè (§2c odst. 2)

do 6 mìsícù

stáøí trestního rejstøíku, kterým se prokazuje uchazeè (§2c odst. 2)

do 6 mìsícù

stáøí potvrzení pøísluného orgánu (§ 2c odst. 2)

do 14 dnù

musí uchazeè ohlásit zadavateli zmìny v kvalifikaci (§2d)

do 25 dnù pøed uplynutím
soutìní lhùty

lhùta pro oznámení výsledku pøedkvalifikaèního øízení (§21 odst. 2)

Lhùty

u ustanovení týkající se jistoty

do 7 dnù po oznámení
nejvhodnìjí nabídky

uvolnìní jistoty uchazeèù, kteøí se umístili pøi hodnocení nabídek na ètvrtém a dalím
poøadí (§25 odst. 2)

do 7 dnù po uzavøení smlouvy

zadavatel uvolní jistotu uchazeèe, jeho nabídka byla vyhodnocena a vybrána jako nejvhodnìjí a souèasnì i jistoty uchazeèù, kteøí se umístili pøi hodnocení nabídek ve druhém a tøetím poøadí (§25 odst. 2)

do 7 dnù od doruèení oznámení

je povinen uchazeè, jeho námitce zadavatel vyhoví poadovanou jistotu opìtovnì sloit (§25 odst.8)
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Lhùty
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v prùbìhu obchodní veøejné soutìe

nejménì 36 dnù

soutìní lhùta (§7 odst. 1)

nejménì 21 dnù

lhùta mezi prohlídkou místa nebo moností nahlédnout do dokumentace (§ §5 odst. 1
písm. j) a dnem otevírání obálek

do 90 dnù

zadávací lhùta (§8 odst. 2)

více ne 7 dnù od doruèení výzvy

lhùta, ve které je uchazeè povinen pøedloit zdùvodnìní mimoøádnì nízké nabídkové
ceny (§36 odst. 1)

do 3 dnù pøed podpisem smlouvy

lhùta pro pøedloení dokladù podle §2c v rozhodnutí zadavatele o výbìru nejvhodnìjí
nabídky (§38 odst. 4)

do 14 dnù po skonèení zadávací
lhùty

je zadavatel povinen na ádost uchazeèe, jeho nabídky nebyla pøijata, vrátit vzorky
a ukázky nebo jejich èásti, které byly souèástí nabídky (§39a)

do 30 dnù od uplynutí zadávací
lhùty

je zadavatel povinen uzavøít pøíslunou smlouvu s uchazeèem, jeho nabídky byla vybrána jako nejvhodnìjí. O tuto dobu se prodluuje lhùta, po kterou je vybraný uchazeè
svou nabídkou vázán. Souèasnì se prodluuje zadávací lhùta uchazeèùm umístìným ve
druhém a tøetím poøadí, a to a do doby vyplývající z §41 (§40 odst. 1)

Lhùty

ve dvoustupòové obchodní veøejné soutìi

Nejménì 52 dnù

soutìní lhùta pro první stupeò (§44)

do 30 dnù pøed uplynutím
soutìní lhùty pro I. Stupeò

výzva zadavatele k jednání k upøesnìní zadání (§45 odst. 2)

do 25 dnù pøed uplynutím
soutìní lhùty

zadavatel odele zájemcùm zpøesnìné podmínky soutìe, popøípadì zadávací dokumentace (§45 odst. 3)

do 7 dnù od doruèení výzvy

uchazeè potvrdí zadavateli svou úèast ve II. stupni obchodní veøejné soutìe (§47 odst. 3)

Lhùty

v ustanovení o námitkách

do 10 dnù po doruèení oznámení
o úkonech zadavatele nebo
doruèení oznámení o výbìru

podání námitek uchazeèem zadavateli (§55)

do 10 dnù od doruèení zadavateli

pøezkoumání námitek zadavatelem (§56 odst. 1)

do 10 dnù od doruèení rozhodnutí
zadavatele

podání návrhu uchazeèe na pøezkoumání rozhodnutí zadavatele, jedno orgánu dohledu
a jedno zadavateli (§56 odst. 1)

do 4 let ode dne, kdy dolo
k poruení zákona

zahájení øízení z vlastního podnìtu orgánem dohledu (§57 odst. 1)

do 7 dnù od obdrení návrhu

je zadavatel povinen zaslat orgánu dohledu dokumentaci o zadání veøejné zakázky,
vèetnì nabídek úèastníkù øízení (§58) a své stanovisko k návrhu (§57 odst. 3)

do 7 dnù po obdrení oznámení

mohou uchazeèi od soutìe odstoupit (§57 odst. 4)

do 7 dnù po obdrení jejich
oznámení

je zadavatel povinen uchazeèi, který odstoupil ze soutìe, vrátit jistotu (§57 odst. 4)
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Lhùty
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v ustanovení o sankcích

do 1 roku ode dne, kdy se orgán
dohledu dozvìdìl, e zadavatel
poruil ustanovení zákona
nejpozdìji vak do 3 let ode dne,
kdy dolo k tomuto poruení.

Mùe orgán dohledu uloit pokutu pøi poruení ustanovení zákona do výe 1% ceny zakázky (§62 odst. 1)

do 4 mìsícù od zjitìní nesplnìní
dù, povinnosti do 1 roku od uplynutí
urèené ke splnìní

uloení pokuty orgánem dohledu pøi nepøedloení poadovaných informací a podklanebo nedostavení se k naøízenému ústnímu jednání, pøi nesplnìní vykonatelného doby
rozhodnutí (§62 odst. 4)

nejdéle na 5 let

vylouèí orgán dohledu pøísluného uchazeèe z úèasti pøi zadávání, je-li zamìstnanec
uchazeèe pravomocnì odsouzen pro trestný èin (§63 odst. 1)
Lhùty

Ostatní

do 15 dnù od uzavøení smlouvy

zale zadavatel orgánu dohledu "Evidenèní list veøejné zakázky" (§64a odst. 1)

do 15 dnù ode dne splnìní
veøejné zakázky

lií-li se cenové údaje od skuteèného stavu o více ne 10% je zadavatel povinen odeslat orgánu dohledu "Evidenèní list" veøejné zakázky s údaji vyplnìnými podle skuteènosti (§64a odst.3)

do 30 dnù od uzavøení smlouvy
nebo zruení soutìe

zadavatel zveøejní v Obchodním vìstníku a na centrální adrese údaje o uchazeèi s ním
byla smlouva uzavøena nebo o zruení obchodní veøejné soutìe (§ 64a odst. 2)

po dobu 5 let

je zadavatel povinen archivovat dokumentaci o zadání, vèetnì podaných nabídek uchazeèù, s výjimkou vzorkù a ukázek (§64b)

do 3 dnù

musí být potvrzen písemnì úkon uèinìný zadavatelem nebo uchazeèem telefonicky,
popøípadì faxem nebo dálnopisem (§68 odst. 3)
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Pøíloha è.1
vzor "Q"

SEZNAM ZDRAVOTNÍCH POJIOVEN
(stav k 1. èervenci 2001 - www.mzcr.cz)

èíslo
pojiovna
telefon
fax
øeditel
adresa
111
Veobecná zdravotní pojiovna ÈR
221 752 111
221 754 111
Ing. Jiøina Musílková (ústøední øeditelka)
Praha 3, Orlická 4/2020, 130 00

211
Zdravotní pojiovna Ministerstva vnitra ÈR
272 737 566
272 732 430
Ing. Karel atera, MBA (generální øeditel)
Praha 10, Na Mièánkách 2, 101 00

201
Vojenská zdravotní pojiovna
266 311 911
266 310 723
Ing. Frantiek Beránek (generální øeditel)
Praha 9, Drahobejlova 1404, 190 00

213
Revírní bratrská pokladna
596 256 111
596 244 701
JUDr. Petr Vanìk (øeditel)
Ostrava, Michálkovická 108, 710 15

205
Hutnická zamìstnanecká pojiovna
595 928 808
595 928 816
Ing. Zdenìk Vroina (øeditel)
Ostrava, Jeremenkova 11, 703 00

217
Zdravotní pojiovna METAL-ALIANCE
312 247 678
312 249 323
Vladimír Kothera (generální øeditel)
Kladno, Èermákova 1951, 272 00

207
Oborová zdravotní pojiovna bank a poj.
283 022 139
02/80 12 22
Ing. Ladislav Friedrich, CSc. (generální øeditel)
Praha 7, Tusarova 36, 170 61

222
Èeská národní zdravotní pojiovna
261 387 111
261 387 110
MUDr. Jiøí Bek (øeditel)
Praha 2, Jeèná 39, 120 21

209
Zamìstnanecká pojiovna koda
326 818 018
326 818 088
Ing. Darina Ulmanová (øeditelka)
Mladá Boleslav, Husova 212, 293 01

strana 560

Instrukce è. 49

èástka 6

Pøíloha è. 1
vzor "R"

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO
SMLOUVA O DÍLO è.
uzavøená podle § 536 a násl. obchodního zákoníku
I. Smluvní strany

ného provedení stavby, dokumentace skuteèného provedení
a provedení potøebných zkouek, atestù a revizí podle ÈSN
(technických norem), schválených a vydaných po 15.5.1991
a dle ÈSN (technických norem) vydaných pøed tímto dnem,
pokud se vztahují na pøedmìt díla).

Èeská republika
(úplný název organizaèní sloky státu)
se sídlem
zastoupená
IÈ
bankovní spojení
..
dále jako objednatel na stranì jedné a
..
(úplné jméno vèetnì oznaèení právní formy spoleènosti,
jak je zapsáno v obchodním rejstøíku)
se sídlem
zastoupený
..
IÈ
DIÈ
Bankovní spojení
.
(je-li zhotovitelem fyzická osoba - podnikatel: jméno a pøíjmení, bydlitì, jméno podle podoby povolení k podnikání, IÈ,
u plátcù DPH DIÈ)
jako zhotovitel na stranì druhé
uzavøeli na základì podkladù uvedených v èlánku II. tuto
smlouvu:
II. Podklady pro uzavøení smlouvy
Vyhláení obchodní veøejné soutìe
Nabídka zhotovitele ze dne
.
Zadávací dokumentace
Rozhodnutí zadavatele o výbìru nejvhodnìjí nabídky
ze dne ......................
Stavební povolení

.....

III. Pøedmìt díla
Pøedmìtem díl je provedení stavby ...........................................
dle zpracované projektové dokumentace.
2. Místo provádìní díla ...................................
Rozsah pøedmìtu díla a jeho kvalita jsou specifikovány v projektové dokumentaci, kterou vypracoval
(doplnit kdo a kdy a pod jakým ev. èíslem).
3. Souèástí plnìní pøedmìtu díla jsou i dalí èinnosti zhotovitele spojené s realizací stavby, zejména:
...
(bourací práce, vytyèení stavby, geometrické zamìøení skuteè-

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky pøi respektování projektù, pøísluných technických norem a obecnì závazných právních pøedpisù a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách veøejné obchodní soutìe
5. Práce nad rámec rozsahu pøedmìtu díla, uvedeného v odst.
1, které budou nezbytné k zdárnému dokonèení díla, funkènosti provozu nebo respektování závazných pokynù schvalovacích orgánù (závazných povolení, napø. stavebních povolení, kolaudaèních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje
provést dle pokynù objednatele. Objednatel má právo rozsah
díla omezit nebo rozíøit v závislosti na svých finanèních monostech a zhotovitel se zavazuje v tomto pøípadì jeho poadavky respektovat. V tìchto pøípadech vak objednatel je povinen øeit otázku výe ceny a pøípadnì dohodnout zmìnu doby plnìní. V pøípadì prodlouení doby plnìní provedení díla
platí ustanovení èl. IV. odst. 4 obdobnì.
IV. Doba plnìní
1. Dílo vymezené v è1. III. této smlouvy bude dokonèeno
nejpozdìji do .............:
2. Objednatel se zavazuje pøedat stavenitì do ............. . dnù
po podpisu smlouvy. Bude-li tento termín splnìn, zavazuje se
zhotovitel zahájit práce nejpozdìji do ............... . Zhotovitel
ukonèí práce a dodávky dle této smlouvy a pøedá dílo objednateli nejpozdìji do ............... . Dobou plnìní se rozumí úplné
dokonèení a pøedání díla objednateli vèetnì odstranìní pøípadných vad a nedodìlkù, vyklizení stavenitì, úèast zhotovitele na dokonèení kolaudace díla vèetnì splnìní podmínek kolaudaèního øízení.
3. Závazný harmonogram postupu výstavby (èasový plán)
tvoøí pøílohu této smlouvy.
4. Bude-li objednatelem dán pøíkaz k doèasnému zastavení
prací na díle (sistace) z jakéhokoliv dùvodu, je zhotovitel povinen tento pøíkaz uposlechnout, bez zbyteèného odkladu zastavit práce a pøi provádìní zabezpeèovacích prací na stavbì
postupovat dle pokynù objednatele tak, aby nedolo k pokození èi znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat pøíkaz
k zastavení nebo pøeruení prací na nezbytnì nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelnì vzniklé kody a náklady
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na stranì zhotovitele v dùsledku takto zastavené nebo pøeruené práce objednatel uhradí. Výe uvedenými pøíkazy pøestávají bìet lhùty ke splnìní povinností zhotovitele vyplývající
z této smlouvy. O dobu, o kterou je tøeba dílo pøeruit, se prodluuje lhùta dohodnutá pro jeho dokonèení. Trvá-li sistace
déle ne tøi mìsíce, je objednatel povinen ve, co dosud zhotovitel dokonèil a pøipravil k plnìní díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodì. Trvá-li sistace déle ne est mìsícù nebo uplynula-li ji pùvodnì dohodnutá doba provedení díla, mùe zhotovitel od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se
smluvní strany jinak.
5. V pøípadì, e zhotovitel pøeruí práce na pøedmìtu díla
z dùvodù na jeho stranì, nebo na pøíkaz objednatele, k jeho
vydání bude objednatel vyzván pøíslunými orgány za mimoøádné situace (napø. poár, povodeò), projedná s ním objednatel neprodlenì dùvod pøeruení a dohodne s ním termín opìtného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodì, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemnì dodateènou pøimìøenou lhùtu pro zahájení
prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodateèné lhùtì
práce nebo prohlásí pøed uplynutím dodateèné lhùty, e svùj
závazek nesplní, mùe objednatel od smlouvy odstoupit. Toto
pøeruení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnìní díla, pokud nedojde k jiné dohodì formou dodatku ke smlouvì.
6. Dílo bude provedeno v dobì uvedené v èl. IV odst. 1 i v tom
pøípadì, e vícepráce zhotovitele nepøesáhnou ............% (maximálnì 10 %) sjednaného rozsahu plnìní. Pøesáhnou-li toto
procento, dohodnou smluvní strany dodatkem k této smlouvì
pøimìøené prodlouení doby plnìní.
7. Objednatel je oprávnìn pøesunout termín zahájení prací
uvedených v èl. III. na dobu jinou (max. vak o 12 mìsícù od
uvedeného termínu). Tato pøípadná umìna bude øeena smluvním dodatkem.
V. Cena díla
1. Cena díla, uvedeného v èl. III odst.1 této smlouvy byla
dohodnuta v celkové výi........... Kè (slovy .......................)
vèetnì DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýe pøípustná vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po
celou dobu realizace díla, a to i po pøípadném prodlouení termínu dokonèení realizace díla z dùvodu leících na stranì objednatele (napø. odsunutí termínu zahájení, finanèní zdroje
v prùbìhu realizace apod.) o ............ mìsícù.
a) rozpis ceny v Kè:
b) cena bez DPH:
c) DPH:
...
d) cena vè. DPH:
.
2. Celková cena zahrnuje vekeré náklady zhotovitele spojené s realizací jednotlivých èástí díla a díla jako celku. Zhotovitel pøebírá vekeré závazky vyplývající z jeho èinnosti vùèi zákonu o ivotním prostøedí a nakládání se vemi odpady
vzniklými pøi realizaci díla a práce a èinnosti s tím spojené
(zejména odvoz a øádná likvidace odpadu) jsou zahrnuty v navrené cenì. Souèástí díla jsou také:
náklady spojené s nositelstvím kody na zhotovované stavbì a do jejího protokolárního pøedání a ukonèení èinnosti
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zhotovitele dle této smlouvy,
poplatky za uloení zeminy a stavební suti a odpadu na veøejnou skládku, vèetnì dopravy,
nakládky na vybudování, udrování a odklizení zaøízení stavenitì,
støeení objektu a stavenitì.
3. Ocenìný soupis prací a dodávek dle výkazu výmìr projektové dokumentace je jako pøíloha smlouvy její nedílnou
souèástí.
4. V pøípadì dohody mezi objednatelem a zhotovitelem
o zmìnì objemu prací proti sjednanému pøedmìtu plnìní budou cenové zmìny øeeny dodatkem k této smlouvì. Pøípadné
vícepráce budou ocenìny jednotkovými cenami z nabídkového rozpoètu a v pøípadì prací v nìm neobsaených cenami
v pøimìøené výi k cenám, v tomto rozpoètu v dobì realizace
tìchto prací, které se povaují za ceny nejvýe pøípustné.
5. Cena pøípadných ménì prací, které budou zjitìny na základì porovnání mezi mnostvím skuteènì provedených prací
a mnostvím prací, které tvoøí pøedmìt díla této smlouvy, bude odeètena od ceny stanovené v èl. V odst. 1. této smlouvy.
6. Upraví-li v prùbìhu výstavby obecnì závazný pøedpis výi DPH, bude úètována DPH k pøísluným zdanitelným plnìním ve výi stanovené touto úpravou a cena díla bude upravena dodatkem k této smlouvì.
VI. Platební podmínky
1. Objednatel je pøi financování díla vázán na poskytování
prostøedkù státního rozpoètu, z tohoto dùvodu má právo èerpání roèních finanèních objemù urèených k prostavìní, stanovených v pøíloze smlouvy (platební kalendáø) v opodstatnìných pøípadech upravovat.
2. Zhotovitel nepoaduje pro realizaci díla zálohy.
3. Úhrada prací bude provádìna v èeské mìnì, na základì
pøísluných faktur, které budou vystavovány mìsíènì na základì vystavených zjiovacích protokolù a soupisù provedených prací a zabudovaných dodávek v pøísluném mìsíci.
Pøed proplacením musí být faktura odsouhlasena zástupcem
objednatele - oprávnìnou osobou - uvedeným v èl. IX. Faktury vystavené zhotovitelem musí mít náleitosti obsaené v § 12
odst. 2) zák. è. 588/1992 Sb., o dani z pøidané hodnoty ve znìní pozdìjích pøedpisù, a § 13a obchodního zákoníku jejich
splatnost je stanovena v délce ........... kalendáøních dnù od doruèení objednateli. Povinnost úhrady je splnìna okamikem
pøedání pokynu k úhradì penìnímu ústavu. Pokud faktura
nemá sjednané náleitosti, objednatel je oprávnìn ji vrátit
zhotoviteli a nová lhùta splatnosti poèíná bìet a okamikem
doruèení nové, opravené faktury objednateli.
4. Objednatel poaduje od zhotovitele pøedloení originálu
bankovní záruky ve výi ................. (minimálnì 5%) ceny dle
èl. V. této smlouvy. Bankovní záruka bude pøedloena nejpozdìji v okamiku, kdy fakturace dosáhne ................ (maximálnì 90%) sjednané ceny. Platnost bankovní záruky musí zaèí-
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nat nejpozdìji dnem ukonèení díla a jeho øádným pøedáním
objednateli a nesmí být kratí ne záruèní doba dohodnutá dle
èl XIV. odst. 2. Základní náleitosti bankovní záruky jsou
upraveny v èl. XVI. této smlouvy.
5. Objednatel se zavazuje uhradit provedené práce do výe
................. (maximálnì 90%) dohodnuté ceny díla. Zbývajících 10% ceny díla zaplatí zhotoviteli po pøevzetí díla a po odstranìní vech vad a nedodìlkù uvedených v protokolu o pøedání a pøevzetí díla a v rozhodnutí o kolaudaci díla na základì
koneèné faktury vystavené zhotovitelem. V koneèné faktuøe
budou zhotovitelem zúètovány vekeré platby, které mu byly
poskytnuty v prùbìhu smluvního vztahu.
6. Práce, které provedl zhotovitel o své újmì odchylnì od
smlouvy nebo nad rámec smlouvy, se do soupisu prací nesmìjí zaøazovat. Úhrada tìchto prací se provede jen tehdy, jestlie
objednatel dodateènì s jejich provedením projeví souhlas.
7. Objednatel je oprávnìn pozastavit prùbìné úhrady prací
v pøípadech kdy zhotovitel:
pøeruí práce bez pøíkazu objednatele,
pøeruí práce z dùvodù na stranì zhotovitele,
nepøedá doklady nutné k odsouhlasení soupisu provedených
prací,
provádí pøes písemné upozornìní technického dozoru nebo
autorského dozoru projektanta práce v rozporu s projektem
stavby.
8. Jistota ve výi .........., sloená zhotovitelem k zajitìní splnìní jeho povinností vyplývajících z úèasti v obchodní veøejné
soutìi bude uvolnìna do 7 dnù po nabytí úèinnosti této
smlouvy.
Pokud skuteèná výe prostavìnosti pøesáhne krátkodobì
(cca 3 mìsíce) platební schopnost objednatele, zavazuje se
zhotovitel po vzájemné dohodì k plynulému pokraèování realizace prací financováním z vlastních finanèních zdrojù do finanèního objemu cca ............... Kè, bez nároku na uplatnìní
smluvních pokut a úrokové sazby a s garantováním smluveného termínu dokonèení díla. Zhotovitel je schopen a ochoten
pøistoupit i na jiný zpùsob financování vyhovující více podmínkám objednatele, pøípadnì na prodluený termín splatnosti faktur ve vazbì na aktuální finanèní situaci objednatele.
VII. Souèinnost objednatele
1. Objednavatel zabezpeèuje zpracování projektové dokumentace, kterou pøedá zhotoviteli ve ........... vyhotoveních pøi
podpisu smlouvy o dílo.
2. Objednavatel zabezpeèí vydání stavebního povolení stavby a pøedá je zhotoviteli nejpozdìji v den pøedání stavenitì.
3. Objednatel zabezpeèí pøedání stavenitì vèetnì koordinaèní situace se zakreslením vech podzemních inenýrských
sítí. O pøedání a pøevzetí stavenitì a jeho stavu bude sepsán
písemný protokol.
4. Kolaudaci díla zabezpeèuje objednavatel.
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VIII. Souèinnost zhotovitele
1. Zhotovitel zabezpeèí vytýèení vech stávajících podzemních inenýrských sítí a odpovídá plnì za jejich pøípadné pokození.
2. Zhotovitel se na výzvu objednatele zúèastní kolaudaèního øízení, pøípadnì øízení o uvedení èástí stavby do pøedèasného uívání.
3. Zhotovitel je povinen udrovat na pøedaném pracoviti
poøádek a èistotu a odstraòovat odpady a neèistoty vzniklé jeho pracemi.
4. Zhotovitel bude respektovat a zabezpeèí splnìní podmínek stanovených správními orgány objednateli (zejména ve
stavebních povoleních a dalích rozhodnutích pro stavbu) a uhradí pøípadné sankce za neplnìní tìchto podmínek zavinìné
zhotovitelem.
5. Zhotovitel zabezpeèí pøed pøevzetím technologických zaøízení jejich odzkouení a prokolení budoucí obsluhy v souladu s platnými pøedpisy, podmínkami výrobce a s projektovou dokumentací.
6. Zhotovitel je povinen vyuívat veøejnou komunikaci jen
v souladu s platnými pøedpisy a hradí pøípadné kody vzniklé
jejím uíváním.
7. Zhotovitel je povinen ve smyslu zák. è. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znìní pozdìjích pøedpisù, v pøípadì omezení veøejného provozu na pøísluných komunikacích nebo zvlátního reimu uívání pøísluných komunikací
si zabezpeèit pøísluné povolení u silnièního správního úøadu
a provést na svùj náklad vechna opatøení, která úøady naøídí,
toté platí pokud se týèe zajitìní místa pro uloení pøebyteèné zeminy a stavební suti.
8. Dodávky energii a vody pro výstavbu budou zajitìny
z napojovacích bodù, které zajistí zhotovitel v rámci øeení zaøízení stavenitì.
9. Zaøízení stavenitì vèetnì odbìru vech energií, vodného
a stoèného si zabezpeèuje zhotovitel na svùj úèet. Zhotovitel
rovnì zajiuje svým jménem a na svùj úèet uzavøení pøísluných smluv s dodavateli vech energií, smlouvu na vodné
a stoèné a smlouvu øeící odvádìní deové a splakové vody.
(Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajitìny z napojovacích bodù objednatele za úhradu pøes podruné mìøení, které zajistí zhotovitel v rámci øeení zaøízení stavenitì.)
IX. Oprávnìné osoby
1. Za objednatele jsou oprávnìni jednat:
- ve vìcech technických vèetnì kontroly provádìní prací,
pøevzetí díla, odsouhlasování faktur a provádìní záznamù ve stavebním deníku:
...................
..
- ve vìcech technického dozoru vèetnì zápisù nedostatkù
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zjitìných v prùbìhu prací do stavebního deníku:
...................
..
- ve vìcech ekonomických:
...................
..
- ve vìcech autorského dozoru
...................
..
2. Za zhotovitele jsou oprávnìni jednat:
- bez omezení rozsahu vèetnì pøedání díla:.............
- ve vìcech technických vèetnì vedení stavby provádìní
stavebního dozoru zhotovitele, denních záznamù do stavebního deníku, pøejímání závazkù vyplývajících z pøejímacího øízení, pøijímání uplatòovaných práv z odpovìdnosti za vady a nedodìlky: ....................
- zhotovitel dle svého uváení doplní pøípadnì i dalí osoby.
3. Ve vìcech smluvních jsou oprávnìni k jednání ti, kteøí
smlouvu podepsali a jejich právní nástupci.
4. Zmìna povìøených pracovníkù nebo rozsahu jejich oprávnìní bude provedena dodatkem k této smlouvì.
X. Stavební deník
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny
práce na staveniti o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé, stavební deník. Povinnost vést stavební deník konèí
dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodìlky podle kolaudaèního rozhodnutí.
2. Stavební deník bude veden v rozsahu a zpùsobem stanoveným v § 43 vyhl. è. 132/1998 Sb., kterou se provádìjí nìkterá ustanovení stavebního zákona.
3. V samostatném stavebním deníku budou dokumentovány
vícepráce, neprovedené práce, provedené zkouky, atesty a doklady poøízené v prùbìhu provádìní díla.
4. Vícepráce nebo neprovedené práce, po jejich pøedchozím
odsouhlasení technickým dozorem investora a autorským dozorem, budou zapisovány do stavebního deníku formou výpisu mìrných jednotek.
XI. Technický dozor objednatele
1. Objednatel je povinen vykonávat na stavbì technický dozor a v jeho prùbìhu sledovat, zda práce jsou provádìny podle projektu stavby, podle smluvených podmínek, technických
norem, právních pøedpisù a v souladu s rozhodnutími veøejnoprávních orgánù. Na nedostatky zjitìné v prùbìhu prací
musí neprodlenì upozornit zápisem do stavebního deníku.
2. Výkon technického dozoru bude provádìn v souladu s ustanoveními zák. è. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním øádu, ve znìní novelujících pøedpisù vèetnì zák. è. 83/1998
Sb. a vyhl. è. 132/1998 Sb.
XII. Zpùsob provedení díla, vlastnické právo
ke zhotovovanému sílu, kody vzniklé provádìním díla
1. Zhotovitel je povinen vybudovat zaøízení stavenitì a de-
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ponie materiálu tak, aby jejich vybudováním nevznikly ádné
kody a po ukonèení stavby uvést stanovitì do pùvodního
stavu pøedepsaného projektovou dokumentací.
2. Vlastnické právo zabudovaných vìcí pøechází ze zhotovitele na objednatele okamikem zaplacení zabudovaných vìcí do díla. Odpovìdnost za kody, rizika a nebezpeèí nese zhotovitel do okamiku pøevzetí celého díla objednavatelem protokolem o pøedání a pøevzetí díla a prohláením objednatele,
e závazek zhotovitele byl splnìn øádnì a e toto plnìní pøijímá.
3. Zhotovitel se zavazuje, e ponese nebezpeèí kod, které
jeho èinností pøi provádìní díla vniknou, a to i tøetím osobám,
pøípadnì objednateli. V pøípadì, e zhotovitel neodstraní
oprávnìnì uplatnìné kody objednatelem v prùbìhu realizace
díla v dohodnutém termínu a ani v následujících 14 dnech po
uplynutí dohodnutého termínu, je objednatel oprávnìn zajistit
odstranìní kod jinou organizací na úèet zhotovitele.
4. Vechny kody a ztráty, které vniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbì a do dne pøedání a pøevzetí stavby, jsou k tíi zhotovitele.
5. Zhotovitel odpovídá za kody zpùsobené pøi provádìní
stavby na zaøízeních uloených pod povrchem stavenitì, pokud jsou uvedena v zápise o pøedání a pøevzetí stavenitì nebo jsou obsaena v projektu stavby nebo byl-li zhotovitel na
jejich existenci jakýmkoliv písemným zpùsobem upozornìn.
Zhotovitel má v takovém pøípadì i povinnost zaplatit pokutu
za zpùsobené pokození, ohroení a kodlivé naruení zaøízení jednotné telekomunikaèní sítì podle § 9 odst. 7 zák. è.
151/2000 Sb. o telekomunikacích, ve znìní pozdìjích pøedpisù.
6. Zhotovitel je povinen vyzvat písemnì, napø. zápisem do
stavebního deníku objednatele nejménì tøi pracovní dny pøedem k provìøení prací a konstrukcí, které budou v dalím pracovním postupu zakryty anebo se stanou nepøístupnými, take nebude mono zjistit jejich rozsah nebo kvalitu. Nedostavíli se objednatel ve stanovené lhùtì k provìøení prací, aèkoliv
k tomu byl øádnì vyzván, je zhotovitel oprávnìn pokraèovat
v provádìní prací i bez tohoto povìøení. Náklady pøípadnì vyádaného dodateèného odkrytí zakrytých prací a konstrukcí
hradí:
- v pøípadì neprokázání vadného provedení objednatel,
- v pøípadì prokázání vadného provedení zhotovitel.
7. Nevyzve-li zhotovitel objednatele k provìøení zakrývaných prací a konstrukcí a pøi jejich kontrole objednatelem budou tyto nepøístustné, hradí náklady na jejich dodateèné odkrytí zhotovitel, a to i v pøípadì, e tyto práce nebyly provedeny vadnì.
8. Zhotovitel zajistí na stavbì dodrování bezpeènostních
a protipoárních pøedpisù a zajistí prokolení vech pracovníkù provádìjících stavbu z tìchto pøedpisù. Dále se zavazuje
k dodrování obecnì platných právních pøedpisù, zejména hygienických, týkajících se likvidace odpadù, ochrany ivotního
prostøedí a ochrany vod pøed ropnými látkami.
9. Zhotovitel pojistí svým jménem a na své náklady vlastní
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stavební práce, které jsou pøedmìtem smlouvy, zaøízení a majetek, tvoøí zaøízení stavenitì, a to vèetnì pojitìní proti ivelným pohromám, vlastní dodávky po dobu jejich dopravy, sebe ve smyslu odpovìdnosti vùèi tøetím osobám nebo jejich
majetku a své pracovníky pro pøípad své odpovìdnosti za kodu pøi pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Výe pojistného se bude rovnat minimálnì výi nabídkové ceny dle èl V.
odst. 1.
10. Objednatel kontroluje provádìní prací podle projektu
stavby a má proto pøístup na vechna pracovitì zhotovitele,
kde jsou zpracovány nebo uskladnìny dodávky pro stavbu. Pøi
provádìní kontroly má objednatel právo uèinit opatøení podle
§ 550 obchodního zákoníku.
11. Objednatel ádá zhotovitele, aby na poèátku stavby navrhl zpùsob provádìní prací a jednotlivé postupy, a aby mu tyto údaje sdìlil pro monost kontroly.
12. Zmìny materiálù a zpùsobu provádìní díla stanovených
projektem stavby musí být pøedem odsouhlaseny projektantem a objednatelem.
13. Materiály a stavební dílce, které neodpovídají smlouvì
nebo zkoukám, musí být z naøízení objednatele ze stavenitì
odstranìny v poadované lhùtì. Nestane-li se tak, mùe jejich
odstranìní na náklad zhotovitele zajistit objednatel.
14. Vstup na stavenitì (pracovitì) je povolen pouze oprávnìným osobám uvedených v èl. IX této smlouvy a pøísluným orgánùm státní správy. Ostatním osobám je vstup na stavenitì povolen jen se souhlasem odpovìdného pracovníka
zhotovitele, uvedeného v èl. IX. této smlouvy.
15. Zhotovitel je povinen vybudovat zaøízení stavenitì a deponie materiálu tak, aby jejich vybudováním nevznikly ádné
kody a po ukonèení stavby uvést stavenitì do pùvodního
stavu do .............. dnù od pøedání a pøevzetí díla.
XIII. Pøedání a pøevzetí díla
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho øádným
ukonèením a pøedáním objednateli vèetnì vad a nedodìlkù, likvidací stavenitì a úèastí na kolaudaèním øízení a splnìním
podmínek kolaudaèního øízení.
2. Objednatel splní svùj závazek pøevzít dílo podepsáním
zápisu o pøedání a pøevzetí díla.
3. Nedokonèené dílo nebo jeho èást není objednatel povinen
pøevzít. Objednatel rovnì není povinen dílo pøevzít, pokud
bude vykazovat vady nebo nedodìlky bránící jeho uívání,
nebo bude mít vìtí mnoství vad nebo nedodìlkù nebránících
vak uívání.
4. Objednatel není oprávnìn odmítnout pøevzít díla pro závady, jejich pùvod je v podkladech, které sám pøedal. Zhotovitel je vak povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestlie zhotovitel pøi
pøedání vìci vìdìl nebo vìdìt musel o vadách podkladù a na
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tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na jejich základì byly zpracovány objednatelem
podklady.
5. Zhotovitel je povinen písemnì oznámit objednateli nejpozdìji ............. kalendáøních dnù pøedem, kdy bude dílo nebo jeho èást pøipravena k pøedání, sdìlit, kdy bude pøedání zahájeno a jak bude probíhat. Na základì návrhu zhotovitele
jsou pak smluvní strany povinny dohodnout èasový postup
pøejímajícího øízení.
6. Objednatel zabezpeèí k pøejímacímu øízení
- úèast autorského dozoru projektanta
- úèast zástupcù pøísluných orgánù, je-li tato stanovena
zvlátními pøedpisy,
- úèast zástupce vlastníka (uivatele) pøedávaného objektu
(èást stavby).
7. Zhotovitel zabezpeèí k pøejímacímu øízení zejména
- úèast svého zástupce oprávnìného pøebírat závazky z tohoto øízení vyplývající,
- úèast zástupcù svých dodavatelù, je-li k øádnému odevzdání a pøevzetí nutná.
8. Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro provedení pøejímacího øízení, zejména:
- dokumentaci skuteèného provedení stavby,
- seznam strojù a zaøízení, které jsou souèástí odevzdané dodávky,
- jejich atesty, pasporty a návody k obsluze v èeském jazyce,
- zápisy o osvìdèení o provedených zkoukách pouitých
materiálù,
- zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v prùbìhu
prací,
- zápisy o kompletním vyzkouení smontovaného zaøízení
a dodávek,
- revizní zprávy a doklady o provedených tlakových zkoukách a topné zkouce,
- stavební deník (y),
- doklad o sváøeèských zkoukách pracovníkù zhotovitele,
- doklady o odzkouení technologických zaøízení.
Konkrétní seznam nezbytných dokladù bude objednatelem
zhotoviteli upøesnìn ve lhùtì ......... mìsíce pøed kolaudací.
9. O pøedání a pøevzetí provedených prací sepíí smluvní
strany zápis, který poøizuje objednatel. V zápise bude uvedeno zejména
- hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
- prohláení objednatele, e pøedávné dílo nebo jeho èást
pøejímá,
- soupis zjitìných vad a nedodìlkù a dohodnuté lhùty k jejich bezplatnému odstranìní, zpùsobu odstranìní, popø. sleva
z ceny díla,
- dohodou o jiných právech z odpovìdnosti za vady (prodlouení záruèní lhùty).
Nedojde-li k dohodì, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.
10. Úèastníci se mohou dohodnout o samostatném odevzdání a pøevzetí jen takových dokonèených prací a dodávek nebo
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jejich èástí, které jsou schopny samostatného uívání.
XIV. Záruèní lhùta - odpovìdnost za vady
1. Dílo má vady, jestlie provedení díla neodpovídá výsledku urèeném ve smlouvì. Vadami se rozumí i nedodìlky a pouití nesprávné technologie.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedení díla bezplatnou záruèní lhùtu v délce ............. od data uvedeného v zápise o odevzdání a pøevzetí díla, resp. jeho èástí. Po dobu záruèní lhùty ruèí zhotovitel za to, e jim provedené dílo bude
mít vlastnosti stanovené projektem, technickými normami
schválenými a vydanými po 15.5. 1991 a technickými normami, vydanými pøed tímto datem, pokud se vztahují na pøedmìt
díla, právními pøedpisy a e bude mít vlastnosti obvyklé. Tato
záruka se vak nevztahuje na závady vniklé neodborným uíváním nebo pøípadným pokozením, které nezpùsobil zhotovitel a na zaøízení spotøebního charakteru, jeho opravy a výmìny spadají do rozsahu øádné údrby. Hodlá-li zhotovitel tuto námitku v reklamaèním øízení uplatnit, je povinen ji také
prokázat.
Prodlouenou záruèní lhùtu poskytuje zhotovitel pro:
izolace proti zemní vlhkosti a radonu .............
støení krytiny vèetnì klempíøských prvkù .............
povrchová úprava fasády ..............
rozvod elektroinstalace, ZT, ÚT, a VZT .............
3. Práva objednatele z vad díla budou uplatnìna:
- pøi pøejímce, a to bez zbyteèného odkladu poté, kdy je zjistí nebo kdy je mìl zjistit pøi vynaloení odborné péèe pøi prohlídce,
- bez zbyteèného odkladu pozdìji poté, kdy mohly být zjitìny pøi vynaloení odborné péèe a to nejpozdìji do konce záruèní lhùty.
4. Vady a nedodìlky zjitìné pøi pøejímce nebo pozdìji v záruèní lhùtì, je zhotovitel povinen odstranit do 15 dnù ode dne
písemného oznámení objednatelem, nedojde-li po projednání
k dohodì o jiném termínu, a to i v pøípadech, kdy neuznává,
e za vadu odpovídá. Pokud tak v tomto termínu neurèí, má
objednatel právo zadat odstranìní vad jiné firmì a zhotovitel
je povinen tyto náklady uhradit. Pokud zhotovitel prokáe, e
za vady neruèí, budou mu vynaloené náklady proplaceny objednatelem.
5. Odstraòování vad havarijního charakteru, které by bránily uívání díla a provozu a závad na technologickém zaøízení
bude zahájeno do 24 hodin od jejího nahláení zhotoviteli, pøièem je dostaèující zpùsob nanáení i telefonem èi faxem a dodateènì písemné oznámení.
6. Uplatní-li objednavatel bìhem záruèní lhùty písemnì vady, má se zato, e uplatòuje jejich bezplatné odstranìní. Provedenou opravu pøedá zhotovitel písemnì objednateli. O dobu
reklamace od jejího uplatnìní do termínu odstranìní vady se
sjednání vady se sjedná záruèní lhùta prodluuje (u vìci nové,
dodané za vìc neopravitelnou, zaèíná bìet nová záruèní lhùta).
7. V pøípadì, e zhotovitel odstraòuje vady a nedodìlky své
dodávky, je povinen provedenou opravu objednateli pøedat.
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Pro postup pøedání platí obdobì ustanovení èl. XIII.
8. Pøípadná práva z odpovìdnosti za vady a nedodìlky uplatní objednavatel na adrese uvedené v èl. I této smlouvy.
XV. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
1. Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb dle èlánku VI.
této smlouvy, uradí zhotoviteli úrok z prodlení ve výi
..........% z neuhrazené dluné èástky konkrétní faktury za kadý den prodlení.
2. Za prodlení s provedením díla ve lhùtì uvedené v èl. IV
odst. 1 této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní
pokutu ve výi ...............,- Kè za kadý den prodlení.
3. Za prodlení s odstranìním vad nebo nedodìlkù díla ve
lhùtì uvedené v èl. XIV odst. 4 uhradí zhotovitel objednateli
smluvní pokutu ve výi..................,- Kè za kadý den prodlení, a to za kadou vadu nebo nedodìlek zvlá.
4. Za prodlení s uvedením stavenitì do pùvodního stavu
oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výi..........,- Kè za kadý i zapoèatý
den prodlení.
5. Ujednání o smluvních pokutách uvedená a odst. 2, 3 a 4
nemá vliv na vznik nároku objednatele na úhradu pøípadì
vzniklé kody zavinìné zhotovitelem.
XVI. Bankovní záruka
1. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níe
uvedených podmínek bankovní záruku za odstraòování vad
díla v záruèní dobì.
2. Vystavení bankovní záruky za odstraòování vad v záruèní
dobì doloí zhotovitel objednateli originálem záruèní listiny
vystavené bankou ve prospìch objednatele jako oprávnìného.
Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmíneèná, pøièem banka se zaváe k plnìní bez námitek
a na základì první výzvy oprávnìného. Bankovní záruka musí splòovat tyto podmínky:
- výe zajiované èástky je ......................... Kè (minimálnì
5% nabídkové ceny)
- záruèní listinu pøedá zhotovitel objednateli nejpozdìji
v den zahájení pøedávání a pøebírání díla objednatelem,
- bankovní záruka bude platná nejménì po záruèní dobu stanovenou v èl. XIV. odst. 2 této smlouvy,
- právo z bankovní záruky bude objednatel oprávnìn uplatnit v pøípadech, e zhotovitel neodstraní reklamované vady
v souladu s podmínkami dle této smlouvy nebo neuhradí objednateli zpùsobenou kodu èi smluvní pokutu, k ní je podle
smlouvy povinen,
- bankovní záruka bude objednatelem uvolnìna dnem, kdy
uplyne záruèní doba na stavební práce, pokud zhotovitel do
tohoto dne odstranil vekeré vady, k jejich odstranìní jej
v souladu s touto smlouvou objednatel vyzval.
3. Objednatel je oprávnìn vyuít prostøedkù zajitìných
bankovní zárukou ve výi, která odpovídá splatné smluvní po-
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kutì, nákladù nezbytných k odstranìní vad díla, kod zpùsobených plnìním zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli èástce, která podle mínìní objednatele odpovídá náhradì vadného plnìní zhotovitelem.
XVII. Ostatní ujednání
1. Právní vztahy zaloené touto smlouvou a v ní výslovnì
neupravené se øídí obecnì závaznými právními pøedpisy, zejména obchodním zákoníkem a obèanským zákoníkem.
2. Pokud objednatel nedostane od státního rozpoètu dostatek
prostøedkù, aby mohl uhradit v urèitém období zhotoviteli èástky, pøedvídané vzájemnì odsouhlaseným harmonogramem
prací, poádá zhotovitele o pozastavení prací, pøípadnì o zmìny dohodnutých lhùt a zhotovitel se zavazuje mu vyhovìt.
3. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, pokud od jejího uzavøení dolo k podstatné zmìnì právního reimu realizace veøejných zakázek a nadøízený orgán nebo orgán dohledu mu pøijmout plnìní prokazatelnì znemonil.
4. Spory, vyplývající z této smlouvy, budou øeeny dohodou
smluvních stran. V pøípadì, e spor nebude vyøeen smírnou
cestou, budou øeeny pøísluným soudem (pøípadnì v rozhodèím øízení, a to na podkladì smlouvy uzavøené smluvními stra-
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nami dle § 2 zák. è. 216/1994 Sb., o rozhodèím øízení a o výkonu rozhodèích nálezù, která bude souèástí této smlouvy
o dílo).
5. Smlouvu lze mìnit nebo doplòovat písemnými dodatky
k této smlouvì, podepsanými zástupci stran, uvedených v èl. I
smlouvy, které mùe navrhnout kadá se smluvních stran. Dodatky budou oznaèovány od è. 1 v nepøetrité øadì.
6. Tato smlouva je vyhotovena v esti výtiscích s platností
originálu. Kadá ze smluvních stran obdrí její tøi stejnopisy.
7. Zhotovitel uznává bez výhrad vechny podmínky této smlouvy této obchodní veøejné soutìe a tímto prohlauje, e by byl
s nimi seznámen, jako i byl informován o podmínkách v místì budoucí realizace díla. Vechny jemu nejasné podmínky
soutìe si pøed podáním nabídky vyjasnil s oprávnìnými zástupci objednatele.
XVIII. Seznam pøíloh
Nedílnou souèástí této smlouvy jsou tyto pøílohy:
Projektová dokumentace
Harmonogram postupu výstavby
Nabídka zhotovitele
Platební kalendáø

V ................................................. dne ....................

V .................................................. dne ...................

.................................................................................
Za objednatele

................................................................................
Za zhotovitele
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Pøíloha è. 1
vzor "S"

NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY
Mandátní smlouva
uzavøená dle ustanovení § 566 a násl. obchodního zákoníku
è. 513/1991 Sb., ve znìní pozdìjích pøedpisù (dále jen "obchodní zákoník")
1. Èeská republika
se sídlem ...
zastoupená ...

..
.
(název organizaèní sloky státu)
.............
.............
(jméno a funkce)

IÈ ................
bankovní spojení ................
dále jen "mandant"

2. Jde-li o podnikatele - fyzickou osobu:
.....
...................
(jméno a pøíjmení, popø. obchodní jméno)
bydlitì ...
.. .............
místo podnikání
.............
IÈ ................
bankovní spojení .................
(ovìøenou kopii ivnost. listu /koncesní listiny/, popø. výpisu
z obchodního rejstøíku - "OR" - pøiloit jako pøílohu ke smlouvì)
Jde-li o podnikatele - právnickou osobu:
....
...........
(obchodní jméno, vèetnì právní formy obchodní spoleènosti)
...
...........
.
(jméno osoby oprávnìné dle OR podepsat smlouvu)
sídlo ...
.............
IÈ ................
bankovní spojení .................
(ovìøenou kopii výpisu z OR pøiloit jako pøílohu ke smlouvì)
dále jen "mandatáø"
uzavøeli níe uvedeného dne, mìsíce a roku tuto mandátní
smlouvu:
I.
Pøedmìt smlouvy
1. Mandatáø se zavazuje, e pro mandanta zaøídí jeho jménem, na jeho úèet a za cenu uvedenou v této smlouvì tuto záleitost:
..
.. (konkrétní obchodní záleitost (nejèastìji pùjde o povìøení výkonem technického dozoru investora))
2. Mandant pøedá pøi podpisu této smlouvy mandatáøi informace a doklady nutné k zaøízení výe uvedené záleitosti, tj.
...............

3. Mandant udìluje k uskuteènìní pøedmìtu smlouvy mandatáøi plnou moc, která se povauje za odvolanou dnem ukonèení této smlouvy, pokud nebude odvolána mandantem døíve.
Plná moc je nedílnou souèástí této smlouvy jako pøíloha è.
.................
II.
Povinnosti smluvních stran
1. Mandatáø je povinen zejména:
a) postupovat pøi zaøizování záleitosti s odbornou péèí
dle pokynù mandanta a v souladu s jeho zájmy, které
mandatáø zná nebo musí znát,
b) oznamovat mandantovi vechny okolnosti, které zjistil
pøi zaøizování záleitosti a je mohou mít vliv na pokyny mandanta,
c) upozornit mandanta na nevhodnost jeho pokynù; v pøípadì, e mandant i pøes upozornìní mandatáøe na splnìní pokynù trvá, se mandatáø v odpovídajícím pomìru
zprouje odpovìdnost i za úspìch zaøízení záleitosti
a za vady jím poskytované sluby mandantovi,
d) zaøizovat záleitost osobnì; (u právnické osoby je nutno uvést odpovìdnou osobu, která bude záleitost zaøizovat po celou smluvenou dobu zaøizování záleitosti.
Je moné také (dle okolností) pøipustit, aby mandatáø
uil k zaøízení záleitosti i jiné osoby, ale jen s pøedchozím souhlasem mandanta. Ale i v tomto pøípadì odpovídá za pøípadné vady mandatáø sám!)
e) zaøizovat záleitost v souladu s podklady specifikovanými v èl. I odst. 2) smlouvy a s písemnými pokyny
mandanta. Od pokynù mandanta se mùe mandatáø odchýlit, jen je-li to naléhavì nezbytné v zájmu mandanta
a mandatáø nemùe vèas obdret jeho souhlas,
f) pøedkládat pravidelnì do tøetího dne kadého následujícího mìsíce mandantovi písemné informace o postupu
zaøizování jeho záleitosti v pøedchozím mìsíci v souladu se splátkovým kalendáøem této smlouvy.
1. Mandant je zejména povinen:
a) pøedat mandatáøi pøi uzavøení této smlouvy doklady
specifikované v èl. I odst. 2) smlouvy,
b) na výzvu mandatáøe se zúèastnit dùleitých jednání,
pøedat mandatáøi pøípadné dalí informace a doklady,
poøízené v prùbìhu zaøizování záleitosti,
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c) poskytovat mandatáøi nezbytnou souèinnost,potøebnou
pro øádné vyøízení záleitosti,
d) poskytnout mandatáøovi pøimìøené pracovitì nutné k výkonu jeho èinnosti.
III.
Trvání smlouvy, místo plnìní, výpovìï smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu do splnìní pøedmìtu
smlouvy, tedy na dobu urèitou do ................. (uvést pøesný
termín nebo jeho blií urèení, napø. "na celou dobu realizace
stavebních prací na díle podle smlouvy o dílo è. ze dne
" apod.).
2. Místem plnìní je ................

.

3. Mandant mùe písemnì vypovìdìt smlouvu (i bez udání
dùvodu) v jednomìsíèní výpovìdní lhùtì, která poèíná bìet
prvním dnem mìsíce následujícího po mìsíci, v nìm byla
mandatáøi výpovìï doruèena. V ostatním se výpovìï øídí
ustanovením § 574 obchodního zákoníku.
4. Mandatáø mùe písemnì vypovìdìt smlouvu (i bez udání
dùvodu) v tøímìsíèní výpovìdní lhùtì, která poèíná bìet prvním dnem mìsíce následujícího po mìsíci, v nìm byla mandatáøi výpovìï doruèena. V ostatním se výpovìï øídí ustanovením § 575 obchodního zákoníku.
5. Platnost smlouvy je mono rovnì ukonèit na základì
vzájemné dohody obou smluvních stran s tím, e k datu ukonèení platnosti smlouvy bude provedeno vzájemné finanèní vypoøádání.
IV.
Odmìna mandatáøe
1. Varianta A: Za èinnosti související s vyøizováním záleitosti uvedené v èl. I této smlouvy se mandant zavazuje zaplatit mandatáøi sjednanou a nejvýe pøípustnou odmìnu ve výi
............... Kè za kadou hodinu (den) èinnosti vykonanou pro
mandanta. Poèet hodin (dní), po které mandatáø záleitost zaøizoval, vykáe ve výkazu. Odmìna bude proplacena na základì odsouhlasení výkazu mandantem. Celková nejvýe pøípustná odmìna, vycházející z poètu hodin, potøebných pro vyøízení záleitosti, èiní ...... Kè vèetnì DPH, resp. ........ Kè bez
DPH.
Varianta B: Za èinnosti související s vyøizováním záleitosti uvedené v èl. I této smlouvy se mandant zavazuje zaplatit
mandatáøi pevnì sjednanou a nejvýe pøípustnou odmìnu ve
výi ............... Kè. (V tomto pøípadì se vypustí ustanovení odstavce 2 a 3)
2. Výe uvedená nejvýe pøípustná hodinová sazba a celková nejvýe pøípustná odmìna byly stanoveny na základì nabídky mandatáøe, zahrnující závazný poèet hodin potøebný
k vyøízení záleitosti. Takto stanovená odmìna zahrnuje veke-
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ré náklady mandatáøe.
3. Pokud na zaøízení záleitosti pro mandanta pøipadne mení poèet hodin, ne je stanoveno na základì ustanovení èl. II
odst. 1 písm. f) této smlouvy, bude mandatáøi proplacena odmìna za tento nií poèet hodin.
4. Výe stanovenou nejvýe pøípustnou odmìnu mandatáøe
lze pøekroèit jen v pøípadì navýení èinnosti uvedené v èl. I
odst. 1 této smlouvy nebo v dùsledku posunutí termínu splnìní pøedmìtu smlouvy ve smyslu ustanovení èl. III odst. 1 této
smlouvy.
V.
Platební podmínky
1. Odmìna bude mandatáøi proplácena mìsíènì na základì
faktur vystavených mandatáøem a odsouhlasených oprávnìným zástupcem mandanta.
2. Faktury musí obsahovat vekeré náleitosti daòového dokladu pøedepsané ustanovením § 12 zákona è. 588/1992 Sb.,
o dani z pøidané hodnoty, ve znìní pozdìjích pøedpisù, a ustanovením § 13a obchodního zákoníku. Nedílnou souèástí faktury musí být soupis vykázaných hodin, odsouhlasený oprávnìným zástupcem mandanta. V pøípadì, e pøedloená faktura neobsahuje pøedepsané náleitosti, je mandant oprávnìn ji
ve lhùtì splatnosti vrátit mandatáøi k doplnìní; po obdrení
opravené faktury mu bìí nová lhùta k jejímu proplacení.
3. Splatnost faktury je
.. . (doplòte dle
potøeby) . dnù ode dne jejího doruèení mandantovi. Termínem úhrady je den odepsání pøísluné èástky z úètu mandanta
ve prospìch úètu mandatáøe.
4. Odmìna bude mandatáøi uhrazena do výe ................
(maximálnì 95%) .................% odmìny, zbývajících
(maximálnì 5%) ................% bude uhrazeno po úplném zaøízení záleitosti specifikované v èl. I odst. 1 této smlouvy v termínu uvedeném v èl. III odst. 1 této smlouvy, a to na základì
koneèné faktury vystavené mandatáøem a odsouhlasené
oprávnìným zástupcem mandanta. V pøípadì, e jde o výkon
technického dozoru investora má mandatáø právo vystavit koneènou fakturu teprve po pøedání a pøevzetí kompletního díla
a po odstranìní vech vad a nedodìlkù uvedených v zápise
o pøedání a pøevzetí díla a dokonèení kolaudace stavby.
5. Mandatáø je povinen mít ke dni podpisu smlouvy uzavøenou pojistnou smlouvu na pojitìní odpovìdnosti za kodu, její ovìøená kopie tvoøí pøílohu è. ....... této smlouvy jako její
nedílná souèást.
6. Zjistí-li mandant v prùbìhu plnìní této smlouvy její poruení ze strany mandatáøe nebo jiné nedostatky v jeho èinnosti, je po pøedchozím projednání tìchto nedostatkù s mandatáøem oprávnìn pøimìøenì sníit jeho odmìnu s ohledem na
následky vzniklé neodpovídajícím plnìním této smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak. Tím není dotèeno právo mandanta na náhradu kody, která mu pøípadnì vznikne postupem mandatáøe.
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VI.
Oprávnìné osoby

nìním vad ve lhùtì stanovené mandantem ve smyslu ustanovení èl. VII smlouvy.

1. Za mandanta jsou oprávnìni jednat ve vech vìcech smlouvy, a to vèetnì vìcí technických, kontroly provádìní prací a odsouhlasování faktur, tito lidé:
a)
.., r.è. ..............
.
b)
, r.è. ..............
.

3. Ustanovením o úrocích z prodlení není dotèeno právo
mandanta na náhradu kody, která mu pøípadnì vznikne postupem mandatáøe.

2. Za mandatáøe jsou oprávnìni v souladu s ustanovením èl.
II odst. 1 písm. d) jednat tito lidé:
a)
....................., r.è. ..............
.
b)
....................., r.è. ..............
.

Závìreèná ustanovení

VII.
Odpovìdnost za vady
Mandant je oprávnìn písemnì reklamovat vady zaøizování
záleitosti. Mandatáø je povinen tyto vady bezplatnì odstranit
ve lhùtì stanovené mandantem.
VIII.
Úroky z prodlení a náhrada kody
1. Je-li mandant v prodlení s úhradou faktury ve lhùtì stanovené touto smlouvou, je mandatáø oprávnìn po nìm poadovat úrok z prodlení ve výi
% z dluné èástky za kadý, by jen zapoèatý den prodlení.
2. V pøípadì prodlení mandatáøe s plnìním povinností stanovených v èl. II odst. 1 písm. f) této smlouvy je mandant
oprávnìn po nìm poadovat úrok z prodlení ve výi
.%
z ceny stanovené v èl. IV odst. 1) této smlouvy za kadý, by
jen zapoèatý den prodlení. Stejnou èástku je mandant oprávnìn poadovat po mandatáøi v pøípadì jeho prodlení s odstra-

IX.

1. Tato smlouva nabývá úèinnosti dnem podpisu obìma smluvními stranami.
2. Smluvní vztahy touto smlouvou výslovnì neupravené se
øídí pøíslunými ustanoveními obchodního zákoníku.
3. Tuto smlouvu lze mìnit nebo doplòovat pouze písemnými, èíslovanými dodatky, podepsanými oprávnìnými zástupci
obou smluvních stran. Pokud jedna ze smluvních stran pøedloí návrh na dodatek ke smlouvì, je druhá strana povinna se
k nìmu vyjádøit do 14 dnù od doruèení návrhu.
4. V pøípadì vzniku sporu èi nejasností o obsah této smlouvy odstraní smluvní strany tyto pochybnosti vzájemným jednáním a následnou písemnou dohodou. V opaèném pøípadì
bude spor øeen vìcnì a místnì pøísluným obecným soudem.
5. Obsah této smlouvy a vekerých dokumentù na tuto smlouvu navazujících povaují strany smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu pøísluných ustanovení obchodního zákoníku.
Povinnost mlèenlivosti trvá pod dobu
. let ode dne splnìní záleitosti dle ustanovení èl. I odst. 1) smlouvy.
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností
originálu, pøièem dvì vyhotovení obdrí mandant a dvì mandatáø.

V................................................ dne ............................

V.................................................. dne ..........................

......................................................................................
za mandanta

......................................................................................
za mandatáøe
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Instrukce è. 50, Pokyn è. 51

èástka 6

50
Instrukce
Ministerstva spravedlnosti
ze dne 1. listopadu 2002, è. j. 143/2002-pers.VV,
kterou se zruuje Instrukce Ministerstva spravedlnosti ÈSR ze dne 31. øíjna 1975 è. j. 1490/75Kv,
o vedení, doplòování a vyuívání úøedních knihoven v resortu ministerstva spravedlnosti ÈSR
Ministerstvo spravedlnosti stanoví:
§1
Zruuje se Instrukce Ministerstva spravedlnosti ÈSR ze dne
31. øíjna 1975, è. j. 1490/75Kv, o vedení, doplòování a vyuívání úøedních knihoven v resortu ministerstva spravedlnosti
ÈSR, nebo se stala bezpøedmìtnou po úpravì této problematiky obecnì závaznými pøedpisy*), platnými pro vechny kni-

hovny resortu Ministerstva spravedlnosti ÈR.
§2
Tato Instrukce nabývá úèinnosti dnem podpisu.
Ministr spravedlnosti:
JUDr. Pavel Rychetský v.r.

51
Pokyn
Ministerstva spravedlnosti
ze dne 23. dubna 2002, è. j. 513/2002-OHS,
kterým se mìní Pokyn Ministerstva spravedlnosti ze dne 1. února 2002, è. j. 122/2002-OHS,
o pouívání sluebních a vlastních vozidel pøi výkonu práce
Ministerstvo spravedlnosti stanoví:
Èl. I
Pokyn Ministerstva spravedlnosti ze dne 1. února 2002, è.j.
122/2002-OHS, o pouívání sluebních a vlastních vozidel pøi
výkonu práce, se mìní takto:
1. V èásti III. do § 10 se doplòuje nový odstavec 3, který zní:
"(3) Záznam o provozu vozidla podle pøedchozího odstavce
pøedkládá øidiè k následné kontrole a archivaci vedoucímu oddìlení autoprovozu nebo jim povìøenému zamìstnanci oddìlení autoprovozu."

2. V èásti III. do § 12 se doplòuje nový odstavec 3, který zní:
"(3) Záznam o provozu vozidla podle pøedchozího odstavce
pøedkládá øidiè k následné kontrole a archivaci vedoucímu oddìlení autoprovozu nebo jím povìøenému zamìstnanci oddìlení autoprovozu."
Dosavadní odstavce 3 a 4 se oznaèují jako odstavce 4 a 5.
Èl. II
Tento pokyn nabývá úèinnosti dnem 23. dubna 2002.
Ministr spravedlnosti
JUDr. Jaroslav Bure v.r.

*) Zákon è. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veøejných knihovnických a informaèních slueb (knihovní zákon)
Vyhláka è. 88/2002 Sb. k provedení zákona è. 257/2001 Sb. , o knihovnách a podmínkách provozování veøejných knihovnických a informaèních slueb (knihovní zákon)
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52
Sdìlení
Schválení pøedpisù Notáøské komory Èeské republiky
(è. j. M-37/02)
Ministr spravedlnosti dne 11. ledna 2002 schválil pøedpisy
Notáøské komory Èeské republiky, kterým se stanoví postup
pøi vedení, provozu a správì Rejstøíku zástav, postup pøi pro-

vádìní zápisù a záznamù do tohoto rejstøíku, výmazù z nìj
a pøi vydávání opisù a výpisù z nìj (pøedpis o Rejstøíku zástav)

Pøíloha
Pøedpis, kterým se stanoví postup pøi vedení, provozu a správì Rejstøíku zástav,
postup pøi provádìní zápisù a záznamù do tohoto rejstøíku, výmazù z nìj a pøi vydávání opisù a výpisù z nìj
(pøedpis o Rejstøíku zástav)
Snìm Notáøské komory Èeské republiky podle § 35b odst.
8 zákona è. 358/1992 Sb. o notáøích a jejich èinnosti (notáøský
øád), ve znìní pozdìjích zmìn a doplnìní, pøijímá tento pøedpis, kterým stanoví postup pøi vedení, provozu a správì Rejstøíku zástav, postup pøi provádìní zápisù a záznamù do tohoto rejstøíku, výmazù z nìj a pøi vydávání opisù a výpisù z nìj
(pøedpis o Rejstøíku zástav)

ÈÁST DRUHÁ
Zpùsob uvádìní údajù v evidenci
Oznaèení zástavy
§4
Nemovitost

ÈÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení
Správa a provoz Rejstøíku zástav
§1
Správce a provozovatel Rejstøíku zástav
Správcem a provozovatelem Rejstøíku zástav je Notáøská
komora Èeské republiky (dále jen "Komora").
§2
Zpùsob provozu Rejstøíku zástav
(1) Komora vede a provozuje Rejstøík zástav (dále jen "RZ")
v elektronické podobì v rámci centrálního informaèního
systému, vedeného a provozovaného na základì organizaèního øádu Notáøské komory Èeské republiky a notáøských komor (dále jen "organizaèní øád").
(2) Pro vedení, provoz a správu RZ platí pøísluná ustanovení organizaèního øádu, pokud tento pøedpis nestanoví jinak.
§3
Obsah evidence Rejstøíku zástav
Obsahem evidence RZ jsou údaje uvedené v § 35b odst. 2 zákona è. 358/1992 Sb., o notáøích a jejich èinnosti (notáøský
øád), ve znìní pozdìjích pøedpisù (dále jen "notáøský øád").

Je-li zástavou nemovitá vìc, která není pøedmìtem evidence v katastru nemovitostí podle zvlátního zákona (dále jen
"nemovitost"), jejím oznaèením se rozumí její obvyklé pojmenování a pozemek, na nìm nebo pod ním se nemovitost nachází, oznaèený jeho parcelním èíslem a pøísluným katastrálním územím a dalí údaje uvedené o nemovitosti v zástavní
smlouvì nebo v rozhodnutí soudu nebo správního úøadu.
§5
Vìci hromadné a soubory vìcí
Je-li zástavou hromadná vìc nebo soubor vìcí, jejich oznaèením se rozumí jejich obvyklé souhrnné pojmenování (napøíklad podnik, stádo krav, provozovna, zásoby obilí, sbírka
potovních známek) a dalí údaje uvedené o hromadné vìci
nebo souboru vìcí v zástavní smlouvì nebo v rozhodnutí soudu nebo správního úøadu. Tímto údajem se rozumí zejména
místo, kde se hromadná vìc nebo soubor vìcí nalézá.
§6
Vìc movitá
Je-li zástavou vìc movitá, která nebyla odevzdána zástavnímu vìøiteli nebo tøetí osobì (dále jen "vìc movitá"), jejím
oznaèením se rozumí její obvyklé pojmenování (napøíklad automobil, obrábìcí stroj, traktor, loï, lokomotiva, poèítaè, obraz atd.) a dalí údaje uvedené o vìci movité v zástavní smlouvì nebo v rozhodnutí soudu nebo správního úøadu. Tìmito
údaji se rozumí zejména výrobní èíslo, typ, znaèka, inventár-
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ní èíslo, registraèní èíslo, autor umìleckého díla.
§7
Výe zajiované pohledávky
(1) Výí zajiované pohledávky se rozumí její jmenovitá
hodnota uvedená v èeských korunách nebo v nìkteré z mìn
uvádìných v Èíselníku mìn a fondù Èeského statistického
úøadu. Mìna se oznaèuje v souladu s oznaèením mìny v tomto èíselníku.
(2) Jde-li o nepenìitou pohledávku, její výí se pro úèely
tohoto pøedpisu rozumí její obvyklá cena v dobì vzniku zástavního práva. Tato pohledávka se oznaèí v RZ jako pohledávka nepenìitá. Ustanovení odst. 1 o mìnì platí obdobnì.
Právní dùvod zástavního práva a právní dùvod zajiované pohledávky
§8
Právní dùvod zástavního práva
(1) Je-li právním dùvodem zástavního práva zástavní smlouva, uvádí se v evidenci RZ, e jde o zástavní smlouvu a dále jméno, pøíjmení, popø. akademický titul, sídlo notáøe, který zástavní smlouvu sepsal a bìné èíslo rejstøíku Notáøských zástav.
(2) Je-li právním dùvodem zástavního práva rozhodnutí soudu nebo správního úøadu, uvádí se v evidenci RZ oznaèení
soudu nebo správního úøadu a èíslo jednací rozhodnutí.
§9
Právní dùvod zajiované pohledávky
Právní dùvod zajiované pohledávky se uvádí v evidenci
RZ v souladu s terminologií uívanou zákonem (napøíklad
smlouva o pùjèce, smlouva o úvìru, kupní smlouva) a datum
jeho vzniku.
§ 10
Zástavní dluník, zástavce a zástavní vìøitel
O zástavním dluníku a zástavním vìøiteli, popøípadì o zástavci, se uvádìjí v evidenci RZ údaje uvedené v § 35b odstavci 2 písm. c) notáøského øádu.

èástka 6

den vzniku zástavního práva je totoný s datem zápisu a vyznaèí se obdobnì.
(2) Vzniká-li zástavní právo na základì rozhodnutí soudu
nebo správního úøadu, uvede se jako den vzniku datum právní moci rozhodnutí, vyznaèené na rozhodnutí.
ÈÁST TØETÍ
Provádìní zápisù, záznamù a výmazù zástavního práva
Díl první
§ 13
Provádìní zápisù
(1) Zápisem zástavního práva do RZ se rozumí zápis údajù
uvedených v § 35b odst. 2 notáøského øádu, zapisovaných
podle èásti druhé tohoto pøedpisu, vzniká-li zástavní právo na
základì zástavní smlouvy (dále jen "zápis").
(2) Zápis provádí notáø, který sepsal zástavní smlouvu, bezodkladnì po jejím uzavøení a byla-li sjednána v zástavní smlouvì odkládací podmínka, bezodkladnì poté, kdy bylo notáøi
prokázáno její splnìní, a to bez návrhu nebo ádosti úèastníkù
zástavní smlouvy a nezávisle na jejich vùli.
(3) Zápis se provádí pod bìným èíslem, které je zápisu automaticky systémem RZ pøidìleno a v RZ vyznaèeno spolu se
zápisem ihned poté, kdy byly systémem RZ pøijaty zákonem
stanovené údaje.
§ 14
Potvrzení o zápisu
(1) Notáø po provedení zápisu poøídí potvrzení o zápisu, které opatøí otiskem úøedního razítka, podepíe a zaloí do pøísluného notáøského spisu. Úèastníkùm smlouvy notáø na ádost vydá ovìøenou kopii tohoto potvrzení.
(2) Potvrzení o zápisu obsahuje bìné èíslo zápisu, údaje
evidované podle § 35 odst. 2 notáøského øádu, zapsané podle
èásti druhé tohoto pøedpisu, údaj o provedení zápisu, údaje
o datu a èasu jeho provedení, jméno, pøíjmení, sídlo, popøípadì akademický titul notáøe, který zápis provedl, a obì bìná
èísla rejstøíku N-NZ.
Díl druhý

§ 11

§ 15

Datum a èas zápisu

Provádìní záznamù

Datum zápisu a èas zápisu se zapíe v systému automaticky
ihned poté, kdy byly v systému RZ pøijaty zákonem stanovené údaje. Datum je evidováno èíselnì, èas údajem o hodinì
a minutách.
§ 12

(1) Záznamem zástavního práva do RZ se rozumí zápis údajù uvedených v § 35b odst. 2 notáøského øádu, zapisovaných
podle èásti druhé tohoto pøedpisu, vzniklo-li zástavní právo
rozhodnutím soudu nebo rozhodnutím správního úøadu (dále
jen "záznam").
(2) Záznam provádí Komora na základì rozhodnutí soudu
nebo správního úøadu zaslaného Komoøe se ádostí soudu nebo správního úøadu o provedení záznamu.
(3) Záznam se provádí pod bìným èíslem, které je zázna-

Den vzniku zástavního práva
(1) Vzniká-li zástavní právo na základì zástavní smlouvy,
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mu automaticky systémem RZ pøidìleno a v RZ vyznaèeno
spolu se záznamem ihned poté, kdy byl ukonèen zápis údajù.
Jestlie rozhodnutí soudu nebo správního úøadu neobsahuje
nìkteré ze zákonem stanovených v RZ evidovaných údajù,
Komora tuto skuteènost v záznamu vyznaèí.
§ 16
Potvrzení o záznamu
(1) Komora po provedení záznamu poøídí ve dvojím vyhotovení potvrzení o záznamu. Tato potvrzení o záznamu podepíe. Jedno potvrzení o záznamu se zaloí do pøísluného spisu. Dalí vyhotovení se opatøí razítkem Komory a zale soudu
nebo správnímu úøadu.
(2) Potvrzení o záznamu obsahuje zaznamenané údaje podle
èásti druhé tohoto pøedpisu, údaj o provedení záznamu, údaje
o datu a èasu jeho provedení, bìné èíslo záznamu a oznaèení Komory. Nejsou-li evidovány na základì záznamu vechny zákonem
stanovené údaje, obsahuje potvrzení o záznamu v dùsledku postupu podle § 15 odst. 3, vìty druhé té oznaèení "neúplný záznam".
§ 17
Evidence záznamù vedená Komorou
Komora vede o kadé ádosti o provedení záznamu spis
oznaèený spisovou znaèkou.
Díl tøetí
§ 18
Provádìní výmazù
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øem postaèí, uvede-li zástavní vìøitel v ádosti o provedení
výmazu, e zástavní právo zaniklo a právní dùvod zániku.
V tomto pøípadì se má za to, e k zániku zástavního práva dolo a pøedloení listiny prokazující zánik zástavního práva se
nevyaduje.
§ 21
Potvrzení o výmazu
(1) Notáø po provedení výmazu poøídí ve dvojím vyhotovení potvrzení o výmazu, která podepíe. Jedno potvrzení o výmazu zaloí do pøísluného notáøského spisu. Dalí vyhotovení potvrzení o výmazu opatøí otiskem úøedního razítka notáøe
a vydá adateli o provedení výmazu.
(2) Potvrzení obsahuje údaje evidované podle § 35 odst.2
notáøského øádu, zapsané nebo zaznamenané podle èásti druhé tohoto pøedpisu, bìné èíslo zápisu nebo záznamu, jméno,
pøíjmení, sídlo, popøípadì akademický titul notáøe, který výmaz provedl, údaj o provedení výmazu, údaje o datu a èasu jeho provedení a spisovou znaèku pøísluného notáøského spisu.
ÈÁST ÈTVRTÁ
Provádìní zmìn v evidovaných údajích
§ 22
Základní ustanovení
Zmìny v RZ se provádìjí pouze v údajích uvedených v § 35b
odst. 2 písm. a), b) a c) notáøského øádu na základì písemné
ádosti. Spolu se ádostí musí být pøedloena adatelem listina prokazující zmìnu. Vzor ádosti stanoví prezidium Komory.
§ 23

(1) Výmazem zástavního práva z RZ se rozumí oznaèení
údajù evidovaných v RZ na základì zápisu nebo záznamu nebo jejich zmìn za vymazané (dále jen "výmaz").
(2) Výmazy provádìjí notáøi na základì písemné ádosti zástavního dluníka nebo zástavního vìøitele nebo jiné osoby.
V ádosti musí být uvedeno zejména oznaèení zástavy.
Vzor ádosti stanoví prezidium Komory.

(1) Zmìny na základì ádosti o provedení zmìny zástavního vìøitele nebo zástavního dluníka nebo jiné osoby provádí notáø, který byl o její provedení poádán.
(2) Zmìny na základì ádosti soudu nebo správního úøadu
provádí Komora.
§ 24

§ 19

Provádìní zmìn v evidovaných údajích

Provádìní výmazù na základì ádosti
zástavního dluníka nebo jiné osoby

Zmìny v evidovaných údajích se provádìjí tak, e se evidovaný údaj, jeho se zmìna týká, zapíe ve zmìnìné podobì
celým zápisem znovu a dosud zapsané údaje se v RZ ponechají. Vyznaèí se datum a èas provedení zmìny a evidovaný
údaj, ve kterém dolo ke zmìnì se oznaèí jako zmìnìný.

(1) ádá-li o výmaz zástavní dluník nebo jiná osoba, notáø výmaz provede, je-li mu adatelem kromì ádosti o provedení výmazu pøedloena listina, která prokazuje zánik zástavního práva.
(2) Je-li zánik zástavního práva dokládán listinou obsahující právní úkon zástavního vìøitele, povauje se obvykle tento
právní úkon za prokázaný, je-li podpis zástavního vìøitele na
listinì úøednì ovìøen.
§ 20
Provádìní výmazù na základì ádosti zástavního vìøitele
ádá-li o výmaz zástavní vìøitel, k provedení výmazu notá-

ÈÁST PÁTÁ
Vydávání opisù, výpisù a potvrzení
§ 25
Základní ustanovení
Notáø vydá adateli opis nebo výpis z RZ nebo potvrzení
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o tom, e v RZ není urèitá vìc, hromadná vìc nebo soubor vìcí evidována jako zástava jen na základì písemné ádosti o vydání opisu nebo výpisu z RZ. V ádosti musí být uvedeno zejména oznaèení zástavy.
Vzor ádosti stanoví prezidium Komory.

movitá vìc nebo hromadná vìc nebo soubor vìcí není v RZ
evidována jako zástava také jméno, pøíjmení, sídlo, popøípadì
akademický titul notáøe, který potvrzení vydává, údaje o datu
a èase jeho poøízení a spisovou znaèku pøísluného notáøského spisu.

§ 26

ÈÁST ESTÁ

Vydávání opisù

§ 29

(1) Vydáním opisu z RZ se rozumí vydání listiny, obsahující vechny údaje evidované v RZ o zapsaném nebo zaznamenaném zástavním právu. Opis z RZ se vydává, ádá-li adatel
výslovnì o jeho vydání.
(2) Notáø poøídí opis z RZ ve dvojím vyhotovení a tato vyhotovení podepíe. Jedno vyhotovení opisu zaloí do pøísluného notáøského spisu. Dalí vyhotovení opisu opatøí otiskem
úøedního razítka notáøe a vydá adateli.
(3) Opis obsahuje kromì vech údajù evidovaných v RZ o zapsaném nebo zaznamenaném zástavním právu také bìné èíslo zápisu nebo záznamu, jméno, pøíjmení, sídlo, popøípadì
akademický titul notáøe, který opis vydává a údaje o datu a èase jeho poøízení a spisovou znaèku pøísluného notáøského
spisu.

Vyhledávání
V RZ lze vyhledávat na základì v nìm evidovaného údaje.
Rozhodujícím údajem pøi vyhledávání evidovaných údajù
v RZ je oznaèení zástavy. Ostatní údaje jsou z hlediska vyhledávání podøazeny tomuto údaji a tento údaj doplòují.
ÈÁST SEDMÁ
Uchovávání údajù po provedení výmazu
zástavního práva
§ 30

§ 27

Pro uchovávání údajù vedených v evidenci po provedení výmazu platí ustanovení § 42 organizaèního øádu.

Vydávání výpisù

ÈÁST OSMÁ

(1) Vydáním výpisu z RZ se rozumí vydání listiny obsahující jen aktuální údaje evidované v RZ o zapsaném nebo zaznamenaném zástavním právu.
(2) Ustanovení § 26 odst. 2 platí obdobnì.
(3) Výpis obsahuje kromì aktuálních údajù evidovaných
v RZ o zapsaném nebo zaznamenaném zástavním právu také
bìné èíslo zápisu nebo záznamu, jméno, pøíjmení, sídlo, popøípadì akademický titul notáøe, který výpis vydává a údaje
o datu a èasu jeho poøízení, spisovou znaèku pøísluného notáøského spisu, popøípadì oznaèení údaje, u kterého dolo ke
zmìnì a kdy se tak stalo.

§ 31

§ 28

Spoleèná ustanovení
(1) Notáø mùe písemnì povìøit úkony podle § 26, 27 a 28
tohoto pøedpisu notáøského kandidáta, notáøského koncipienta
a dalího pracovníka notáøe, který sloil kvalifikaèní zkouku
nebo jemu byla jiná zkouka uznána za kvalifikaèní zkouku
podle § 26 notáøského øádu.
(2) Èinnost pracovníkù notáøe na základì povìøení podle
odst. 1 se povauje za èinnost notáøe.
(3) Pøi výkonu této èinnosti se pracovník notáøe podepisuje
svým jménem a pouívá úøední razítko notáøe.

Vydávání potvrzení o tom, e urèitá vìc nebo
hromadná vìc nebo soubor vìcí není evidována
jako zástava v Rejstøíku zástav

ÈÁST DEVÁTÁ

(1) Není-li nemovitost nebo vìc movitá nebo hromadná vìc
nebo soubor vìcí oznaèené jako zástava v ádosti uvedené
v odst. 1 tohoto ustanovení v RZ evidována, notáø vydá adateli o opis nebo výpis z RZ místo tìchto listin potvrzení o této skuteènosti.
(2) Ustanovení § 26 odst. 2 platí obdobnì.
(3) Potvrzení obsahuje kromì údaje, e urèitá nemovitost,

Závìreèná ustanovení

§ 32

1. Tento pøedpis nabývá platnosti udìlením souhlasu Ministerstvem spravedlnosti Èeské republiky podle § 35b odst.
8 notáøského øádu.
2. Podle tohoto pøedpisu se postupuje poèínaje dnem udìlení souhlasu Ministerstva spravedlnosti Èeské republiky.
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Pøílohy

Vzor ádosti pro soudy a správní orgány o provedení zápisu zástavního práva
záznamem do Rejstøíku zástav
(§ 15 pøedpisu Notáøské komory ÈR o Rejstøíku zástav, viz: www.notarkom.cz )
Notáøská komora Èeské republiky
Rejstøík zástav
Jeèná 11
120 00 Praha 2
_____________________________
Vìc: ádost o provedení zápisu zástavního práva záznamem do Rejstøíku zástav

Zasíláme rozhodnutí, kterým vzniklo zástavní právo a ádáme, aby do Rejstøíku zástav bylo zapsáno zástavní právo, evidované tìmito údaji:
a) Oznaèení zástavy:
b) Výe zajiované pohledávky:
Právní dùvod zajiované pohledávky:
c) Zástavní dluník:
Zástavní vìøitel:
d) Den vzniku zástavního práva (viz datum právní moci na pøiloeném rozhodnutí):
Právní dùvod zástavního práva (pøiloené rozhodnutí):

razítko, podpis

Pøíloha:
Listina prokazující vznik zástavního práva - rozhodnutí è. j.

..

strana 576

Sdìlení è. 52

èástka 6

Vzor ádosti o provedení výmazu zástavního práva z Rejstøíku zástav
(§ 18 pøedpisu Notáøské komory ÈR o Rejstøíku zástav, viz: www.notarkom.cz )

Notáø:
__________________________
Vìc: ádost o provedení výmazu zástavního práva z Rejstøíku zástav
adatel:
adatel je: zástavním dluníkem*), jinou osobou*), zástavním vìøitelem*)
Sdìluji, e zaniklo zástavní právo, evidované v Rejstøíku zástav tìmito údaji:
a) Oznaèení zástavy:
b) Výe zajiované pohledávky:
Právní dùvod zajiované pohledávky:
c) Zástavní dluník:
Zástavní vìøitel:
Zástavce (vyplní se, je-li osobou odlinou od zástavního dluníka):
d) Den vzniku zástavního práva:
Právní dùvod zástavního práva (je-li tímto dùvodem zástavní smlouva, uveïte jméno, pøíjmení, sídlo a bìné èíslo rejstøíku NZ notáøe, který tuto smlouvu sepsal):
e) Bìné èíslo zápisu zástavního práva v Rejstøíku zástav:
f) Právní dùvod zániku zástavního práva:
ádám o výmaz tohoto zástavního práva.

podpis adatele

..

Pøíloha:
Listina prokazující zánik zástavního práva (pøiloí adatel, který je zástavním dluníkem nebo jinou osobou).
Pouèení:
Je tøeba vyplnit co mono nejvìtí poèet údajù, aby mohla být zástava vyhledána a aby nedolo k výmazu jiné zástavy.
Poznámky:
V pøípadì, e adatel pøedloí potvrzení o zápisu zástavního práva do Rejstøíku zástav v prvopisu nebo ovìøeném opisu a od
doby zápisu zástavy do podání ádosti o výmaz nedolo ke zmìnám, postaèí, kdy vyplní údaj písm. f), podepíe tuto ádost a pøipojí k ní listinu uvedenou v pøíloze.
Písm. c) je tøeba vyplnit údaji uvedenými v § 35b odst. 1, písm. c) not. øádu.
*)

Nehodící se krtnìte.
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Vzor ádosti o provedení zmìny v údajích o zápisu zástavního práva z Rejstøíku zástav
(§ 23 odst. 1 pøedpisu Notáøské komory ÈR o Rejstøíku zástav, viz: www.notarkom.cz )

Notáø:
_________________________
Vìc: ádost o provedení zmìny v údajích o zápisu zástavního práva z Rejstøíku zástav
adatel:
V rejstøíku zástav je evidována zástava tìmito údaji:
a) Oznaèení zástavy:
b) Výe zajiované pohledávky:
Právní dùvod zajiované pohledávky:
c) Zástavní dluník:
Zástavní vìøitel:
Zástavce (vyplní se, je-li osobou odlinou od zástavního dluníka):
d) Den vzniku zástavního práva:
Právní dùvod zástavního práva (je-li tímto dùvodem zástavní smlouva, uveïte jméno, pøíjmení, sídlo a bìné èíslo rejstøíku NZ notáøe, který tuto smlouvu sepsal):
e) Bìné èíslo zápisu zástavního práva v Rejstøíku zástav:
ádám o provedení této zmìny údaje o evidované zástavì:

podpis adatele

..

Pøíloha:
Listina prokazující zmìnu zástavního práva.
Pouèení:
Je tøeba vyplnit co mono nejvìtí poèet údajù, aby mohla být zástava vyhledána a aby nedolo ke zmìnì v údajích o jiné zástavì.
Poznámky:
V pøípadì, e adatel pøedloí prvopis nebo ovìøený opis potvrzení o zápisu zástavního práva do Rejstøíku zástav, nemusí vyplòovat údaje v písm. a) a e), uvede pouze jakou zmìnu v zápisu zástavního práva je tøeba provést..
Písm. c) je tøeba vyplnit údaji uvedenými v § 35b odst. 1, písm. c) not. øádu.
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Vzor ádosti pro soudy a správní orgány o provedení zmìny v údajích
o zápisu zástavního práva z Rejstøíku zástav
(§ 23 odst. 2 pøedpisu Notáøské komory ÈR o Rejstøíku zástav, viz: www.notarkom.cz )

Notáøská komora Èeské republiky
Rejstøík zástav
Jeèná 11
120 00 Praha 2
Vìc: ádost o provedení zmìny v údajích o zápisu zástavního práva z Rejstøíku zástav
V rejstøíku zástav je evidována zástava tìmito údaji:
a) Oznaèení zástavy:
b) Výe zajiované pohledávky:
Právní dùvod zajiované pohledávky:
c) Zástavní dluník:
Zástavní vìøitel:
Zástavce (vyplní se, je-li osobou odlinou od zástavního dluníka):
d) Den vzniku zástavního práva:
Právní dùvod zástavního práva (je-li tímto dùvodem zástavní smlouva, uveïte jméno, pøíjmení, sídlo a bìné èíslo rejstøíku NZ notáøe, který tuto smlouvu sepsal):
e) Bìné èíslo zápisu zástavního práva v Rejstøíku zástav:
ádáme o provedení této zmìny údaje o evidované zástavì:

razítko, podpis

..

Pøíloha:
Listina prokazující zmìnu zástavního práva.
Pouèení:
Je tøeba vyplnit co mono nejvìtí poèet údajù, aby mohla být zástava vyhledána a aby nedolo ke zmìnì v údajích o jiné zástavì.
Poznámky:
V pøípadì, e adatel pøedloí prvopis nebo ovìøený opis potvrzení o zápisu zástavního práva do Rejstøíku zástav, nemusí vyplòovat údaje v písm. a) a e), uvede pouze jakou zmìnu v zápisu zástavního práva je tøeba provést..
Písm. c) je tøeba vyplnit údaji uvedenými v § 35b odst. 1, písm. c) not. øádu.
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Vzor ádosti o vydání výpisu èi opisu z Rejstøíku zástav
(§ 25 pøedpisu Notáøské komory ÈR o Rejstøíku zástav, viz: www.notarkom.cz )

Notáø:
____________________
Vìc: ádost o vydání výpisu*), opisu*) z Rejstøíku zástav
adatel:
ádám o vydání výpisu aktuálních údajù o zástavním právu k této zástavì:
Oznaèení zástavy:
Pro upøesnìní sdìluji tyto dalí údaje, jimi by mìlo být zástavní právo v Rejstøíku zástav evidováno:
Zástavní dluník:
Zástavce (je-li osobou odlinou od zástavního dluníka)
Vzhledem k tomu, e nemám souhlas vlastníka vìci zástavy, osvìdèuji svùj oprávnìný zájem takto:
Beru na vìdomí, e pokud oznaèená zástava nebude v Rejstøíku zástav evidována, bude mi vydáno potvrzení o této skuteènosti.

podpis adatele

..

Vysvìtlení:
Opisem se rozumí vydání listiny obsahující vechny údaje evidované o dané zástavì v Rejstøíku zástav, vèetnì údajù, které
byly zmìnìny v minulosti.
Výpisem se rozumí vydání listiny obsahující aktuální, tedy platné údaje, evidované o dané zástavì v Rejstøíku zástav, vèetnì údajù o provedených zmìnách v tìchto zápisech.
Pouèení:
Je tøeba vyplnit co mono nejvìtí poèet údajù, aby mohla být zástava vyhledána a aby nedolo k zámìnì s jinou zástavou.
Tyto údaje lze té doplnit pøedloením dalích listin (napø. listin individualizujících pøesnì hledanou zástavu, listin prokazujících,
e oznaèená zástava byla v minulosti ji evidována, apod.).
Údaje o zástavním dluníku /zástavci/ je tøeba vyplnit pokud mono údaji uvedenými v § 35b odst. 1, písm. c) not. øádu.

*) Nehodící se krtnìte
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