
 
 

 
                                                           VZOR 3 

 

SMLOUVA č……… 
o technickém dozoru stavby 

„…………………………………………………………….“ 
uzavřené dle ustanovení § 2652 a násl. zákoníku a smluvních podmínek FIDIC, 

mezi: 
 

 
Objednatelem:   Stavební bytové družstvo Havířov 
Se sídlem:    Hornosušská 1041/2, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov  
Zastoupeno:  Ing. Miroslavem Trefilem, místopředsedou představenstva          

a Marií Gřegořovou, členkou představenstva 
Bankovní spojení:   ČSOB a.s.  
Číslo účtu:    1478874/0300 
IČ / DIČ:    00415227 / CZ00415227 
Zapsáno u KS :  v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 393 
Pověřená osoba jednat 
ve věcech technických:   Aleš Burgert, technický náměstek, tel.: 596 499 155,          

email: ales.burgert@sbdhavirov.cz 
a 
 
Vykonavatelem:   
Se sídlem:     
Zastoupen:     
IČ / DIČ:     
Osvědčení o autorizaci č.  
Mobil:     
Email:     

 
I.  Úvodní ustanovení 

 
1. Vykonavatel prohlašuje, že je společností činnou v oblasti stavebnictví, že splňuje minimální 
podmínky odbornosti dle § 2 odst. 2 písm. d) stavebního zákona a je schopen řádně a odborně na 
současné úrovni tuto smlouvu realizovat. 
 
2. Vykonavatel prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné rozhodnutí soudu či rozhodnutí 
správního, daňového či jiného státního orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem soudní exekuce 
či konkurzu, a že uvedená řízení nebyla proti němu, dle jeho vědomosti, ani zahájena.  
 

II.   Účel, předmět a místo plnění smlouvy 
 
1. Účelem uzavření této smlouvy je výkon odborného dozoru pro zajištění řádné přípravy a 

provádění předmětné stavby s akcentem na ochranu osob, životního prostředí, majetku a šetrnosti 
k sousedství; a zajištění prevence proti dodání vadné jakosti výrobků a prací či prodloužení doby 
plnění, při realizaci stavby:  
-------------------„…………………………………………………………………“----- ------------ 
a to podle (i) smlouvy o dílo č. ………… ze dne  ………. s GD, která tvoří (spolu s dalšími 
dílčími přílohami: (ii) jedno paré úplné projektové dokumentace, (iii) pravomocné stavební 



 
 

povolení, (iv) odsouhlasený projekt POV, (v) odsouhlasený položkový rozpočet stavby a (vi) 
časový harmonogram stavby přílohu č. 1 této smlouvy. 

2. Předmětem této smlouvy je závazek vykonavatele provádět s vynaložením odborné péče 
stavební dozor tj. úkony a činnosti v rozsahu uvedeném v této smlouvě; a závazek objednatele 
poskytovat vykonavateli sjednanou součinnost a uhradit dohodnutou cenu dle této smlouvy. 

3. Místem plnění této smlouvy je revitalizace objektu (dále jen stavba): 
HS Adresa č.p./č.or. místo, místní část PSČ 

     
 

III. Povinnosti technického dozoru 
 

1. Rozsah plnění 
Rozsah povinností technického dozoru investora/stavebníka (dále též „TDS“) zahrnuje provádění 
těchto úkonů a činností: 
 
*Termíny jen u vybraných činností, jinak „průběžně“ v souladu s HMG postupu stavby 

Úkony / činnosti předmět termíny* 
1.1. Přebírá, kontroluje, 

pořizuje či kompletuje a 
předává (dokumentaci): 

 

a) úplnou projektovou dokumentaci díla 
b) kopii smlouvy o dílo včetně příloh (SOD) 
c) časový harmonogram (HMG) 
d) položkový rozpočet a výkaz výměr (PR) 
e) stavební povolení včetně vyjádření správců sítí 
f) vyjádření správních orgánů 
g) atesty, doklady o zkouškách, revizní zprávy, 

prohlášení o shodě a vlastnostech použitých 
materiálů 

h) předávací a jiné protokoly 
i) stavební deník, každodenní záznamy 
j) vede průběžné záznamy o kontrolovaných 

činnostech na stavbě, a to v listinné či 
elektronické podobě (xls či doc); kopie těchto 
záznamů postupuje pravidelně (při fakturaci) 
objednateli jako hlášení či zprávy 

k) pořizuje průběžnou fotodokumentaci kontrolov. 
díla; na snímcích (s datem) musí být zachycen 
stav prací, způsob uskladnění materiálů a 
výrobků, eventuální poškození, vady a jejich 
odstranění, trvale skryté práce apod. 

 

 

1.2. Organizuje a koordinuje: a)    předání staveniště zhotoviteli a jeho přejímku po 
dokončení díla od zhotovitele 

b) kontrolní dny a prohlídky stavby 
c) spolupráci mezi projektantem a zhotovitelem 
d)    odstraňování vad díla od okamžiku jejich zjištění 

do odstranění a předání díla bez vad objednateli 
e)  jednání o změnách rozsahu díla / dodatky SOD  
 (vícepráce, méněpráce, cena, termín plnění). 
 

 

1.3. Kontroluje, zda: 
 

a) zhotovitel dodržuje podmínky určené ve 
stavebním povolení a dalších rozhodnutích 
dotčených orgánů státní správy 

b) je dílo prováděno v souladu s projektovou 
dokumentací a smlouvou o dílo a všeobecnými 
obchodními podmínkami objednatele 

c) je dílo plněno podle časového (plánu) 

 



 
 

harmonogramu 
d) jsou dodržovány technologické postupy 
e) jsou veškeré práce prováděny ve stanovené 

kvalitě, která odpovídá současné technické úrovni, 
platným právním předpisům a technickým 
normám 

f) zápisy ve stavebním deníku jsou úplné a 
pravidelné; a zda je stavební deník veden dle 
vyhlášky.  

 
1.4. Kontroluje dle postupu 
plnění díla, zda: 
 

a) zhotovitel provádí předepsané zkoušky materiálů, 
konstrukcí a technického zařízení 

b) práce, které budou zakryty, byly provedeny dle 
PD 

c) atesty a jiná dokumentace dodávaných materiálů 
na stavbu odpovídá PD a prokazuje kvalitu 
vykonaných prací a dodávek materiálů 

d) fakturace odpovídá plnění smlouvy z hlediska 
časového a věcného plnění dodaného zhotovitelem  

e) zhotovitel průběžně zpracovává a předává listinné 
doklady týkající se realizačních prací/díla (revizní 
zprávy, atesty, protokoly, atd.)  

f) zhotovitel zpracovává dokumentaci o skutečném 
provedení stavby. 

 

 

1.5. Upozorňuje písemně: 
 

a) projektanta na všechny závažné okolnosti plnění 
díla vzniklé při realizaci stavby, je-li příčinou PD 

b) objednatele na všechny závažné skutečnosti a 
problémy s dodržením smlouvy o dílo a jejích 
součástí, zjištěné v průběhu své činnosti 

c) zhotovitele na zjištěné vady a nedodělky, tj. 
nedodržení smlouvy o dílo a všech jejích součástí.  

 

 

1.6. Dokumentuje a řeší: a)  všechny nedostatky technologických postupů 
zjištěné při provádění stavby    

b)  stavebněprávní, správní a technické záležitosti se 
stavebním úřadem a dalšími dotčenými orgány a 
subjekty dle pokynu či udělené písemné plné moci 
objednatele 

c) odstraňování vad a nedodělků 
d) projednávání a spolupráci při zajišťování 

případných změn projektové dokumentace 
e) veškerá přejímací řízení na stavbě 
f) soupisy veškerých vad, nedodělků a změn průběhu 

stavebních prací 
g) návrhy na případná opatření   
h) aktualizace časového (plánu) harmonogramu prací 

formou přípravy dodatku smlouvy k podpisu 
objednatele 

i) sankce plynoucí z neplnění smlouvy o dílo. 
 

 

 
 
 
 
 



 
 

2. Zajištění jakosti poskytovaných služeb TDI 
 

2.1. Měsíční hlášení - Objednatel je oprávněn přezkoumat dílčí i závěrečné plnění předloženého 
Plánu dozoru (viz dle hmg stavby doplněné základní termíny k 1.1 – 1.6 této smlouvy) 
v souvislosti s měsíčním a souhrnným vyúčtováním (fakturací) poskytovaných služeb. Přílohou 
každého daňového dokladu (faktury) bude vykázaný rozsah provedených úkonů a činností za 
uplynulý měsíc se zprávou o postupu služeb a programu na příští měsíc ve vztahu k rozsahu 
služeb.  

2.2. Závěrečnou zprávu - Vykonavatel je povinen do 15 dnů po předání dozorovaného díla bez vad 
či nedodělků doručit objednateli Závěrečnou zprávu o provedeném stavebním dozoru, která bude 
tvořit přílohu finálního vyúčtování (faktury) za plnění předmětu této smlouvy.  

2.3. Vykonavatel poskytuje na výsledek výkonu TD záruku na dobu tří let od data zápisu o   předání a 
převzetí díla.  

2.4.  Po dobu záruky se vykonavatel zavazuje bezplatně kontrolovat řádné odstranění reklamovaných 
vad, obdobně jak je uvedeno v této smlouvě. Po uplynutí záruční doby, (do konce záruční doby 
díla), se vykonavatel zavazuje účastnit případných reklamačních řízení stavby, a to za odměnu 
…….,- Kč / hod, pokud nevyjde při odstraňování takových vad najevo, že mohl výkonem 
technického dozoru vzniku reklamované vady zabránit. 

 
3. Zajištění věcí ve vlastnictví objednatele 

 
3.1. Veškeré věci předané před či v průběhu platnosti této smlouvy vykonavateli zůstávají 

ve vlastnictví objednatele, a bude-li to možné, budou před předáním vykonavateli označeny 
logem či firmou objednatele. 

3.2. Jakákoli věc bude vykonavateli předána proti podpisu osoby odpovědné za její vrácení 
objednateli. Pro vrácení všech věcí je určena lhůta 15 dnů po předání dozorovaného díla. 
 

4. Zajištění ochrany informací 
 

4.1. Veškeré informace týkající se této smlouvy jsou důvěrné. 
4.2. Vykonavatel se zavazuje: 

a) nesdělit třetím osobám údaje či informace, se kterými se při plnění předmětu této smlouvy 
seznámil, 
b) zajistit, aby uvedené údaje a informace byly použity jen k plnění této smlouvy, 
c) zabezpečit listiny včetně fotokopií obsahující předmětné informace před zneužitím třetími 
osobami. 

4.3. Vykonavatel odpovídá za škody způsobené v důsledku porušení uvedených povinností.    
 
5. Zajištění odpovědnosti za škodu 

 
5.1. Vykonavatel kontroly odpovídá za řádné splnění předmětu této smlouvy. 
5.2. Vykonavatel je povinen doručit objednateli do dne předání staveniště zhotoviteli díla 

elektronickou formou (pdf) kopii pojistné smlouvy, podle které bude mít po celou dobu platnosti 
této smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v důsledku své podnikatelské 
činnosti do 25 % ceny sjednané ve smlouvě o dílo (kontrolovaného díla). 

 
IV. Povinnosti objednatele 

 

1. Informace a podklady 
1.1. Objednatel se zavazuje předávat vykonavateli veškeré informace a dokumenty, které budou 

potřebné pro plnění předmětu této smlouvy bez zbytečného odkladu tak, aby nedošlo k prodlení 
s realizací této smlouvy. Seznam těchto dokumentů a informací tvoří přílohu této smlouvy. 

1.2. K písemným požadavkům vykonavatele vydá objednatel své písemné stanovisko v nezbytně 
nutné době, nejpozději do konce 3. pracovního dne od doručení požadavku. 



 
 

1.3. Objednatel se zavazuje poskytnout vykonavateli součinnost k zajištění přístupu do míst, kde bude 
plněn předmět této smlouvy či k získání potřebných informací a písemných či jiných podkladů 
pro realizaci této smlouvy. 

 
2. Pověření zástupci 
2.1. Obě strany pověří jmenovitě své zaměstnance, kteří budou oprávněni jednat s druhou stranou o 

technických záležitostech plnění této smlouvy. Zástupci vykonavatele musí splňovat podmínky 
uvedené v čl. I. odst. 3 této smlouvy. Zástupce vykonavatele se na výzvu objednatele účastní 
jednání komise pro výběr dodavatele.    

2.2. Změny pověřených zástupců lze činit pouze písemnou formou (email), s uvedením data účinnosti 
takové změny.  

2.3. Objednatel zajistí na své náklady odborné služby třetích osob (znalci, geodeti, rozpočtáři, 
projektanti atp.) a vykonavatel se zavazuje s těmito osobami spolupracovat, aniž ponese za 
výsledky jejich činnosti odpovědnost.  
 

V. Cena, platební podmínky, zádržné a sankce 
 
1. Cena za plnění smlouvy 
1.1. Cena za splnění předmětu této smlouvy byla sjednána na částku ve výši … % z RN stavby bez 

DPH tj. celkem: ………Kč bez DPH, což činí:………K č bez DPH / hod. provedených úkonů a 
činností dle části III. této smlouvy. 

1.2. K vyúčtované ceně obsahující náklady vykonavatele bude připočítána sazba DPH platná v době 
zdanitelného plnění. Dnem zdanitelného plnění je poslední den kalendářního měsíce, v němž byl 
zajišťován technický dozor. 
 

2. Platební podmínky a zádržné 
2.1. Objednatel se zavazuje hradit vykonavateli vyúčtované poměrné části ceny měsíčně 

bezhotovostním převodem, na bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy. 
2.2. Objednatel se zavazuje hradit vykonavateli cenu sníženou o 10 % zádržného, na základě 

doručeného daňového dokladu (dále též faktura), ve které bude stanoven termín splatnosti 20 dnů 
od jeho doručení, a jejíž přílohou musí být hlášení/zpráva o výkonu technického dozoru. 

2.3. Zádržné bude vykonavateli uhrazeno do 14 dnů po doručení vyúčtování, ke kterému musí 
být přiloženo Potvrzení výboru samosprávy / SVJ objektu o užívání díla po dobu 6 měsíců bez 
vad vniklých v průběhu záruční doby. 
  

3. Sankce 
3.1. V případě zjištění více, než 3 vad po dobu 12 měsíců od předání díla, objednatel zádržné 

vykonavateli nevyplatí, jinak mu zádržné vyplatí v celém rozsahu.  
3.2. V případě prodlení s úhradou ceny uhradí objednatel vykonavateli úrok z prodlení ve výši 

stanovené právním předpisem. 
3.3. Jestliže vykonavatel nesplní úkon nebo činnost dle této smlouvy či je s takovým plněním 

v prodlení, zaplatí objednateli ve lhůtě 10 dnů od doručení vyúčtování smluvní pokutu ve výši 
500,- Kč za každý případ a den prodlení. 

3.4. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje vykonavatele plnit povinnosti plynoucí z této smlouvy a 
platných právních předpisů a nahradit škodu. 

 
VI. Konflikt zájm ů, korupce a zásady občanského styku 

 
1. Nehledě na jakékoliv jiné sankce, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy písemným 
oznámením, které nabývá účinnosti okamžikem doručení vykonavateli, bude-li mít za to, že 
vykonavatel podstatně porušil čl. II odst. 2 této smlouvy anebo jestliže bylo prokázáno, že vykonavatel 
se dopustil ke škodě objednatele tohoto jednání: 
a) nabízením, dáváním, přijímáním nebo zprostředkováváním nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování 
nebo konání fyzické nebo právnické osoby či orgánu (členů samosprávy, zaměstnanců objednatele, 



 
 

dodavatelů, subdodavatelů, zhotovitele, úředníků, nebo někoho jiného), přímo nebo nepřímo, kdykoli 
v době plnění dozorované smlouvy o dílo; nebo 
b) zkreslováním skutečností či podmínek stavby za účelem ovlivnění stavebního či jiného řízení nebo 
dodání a využití materiálů, věcí nebo provádění prací anebo přebírání nikoli řádně i dílčích částí 
předmětu plnění dozorované smlouvy o dílo, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení 
výhod hospodářské soutěže. 
2. Pro tento případ skončení smlouvy je stanoven závazek vykonavatele uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 50 % sjednané celkové ceny uvedené v čl. V. odst. 1.1 této smlouvy do 10 dnů od 
doručení jejího vyúčtování. Uhrazení smluvní pokuty nemá vliv na výši vymáhané náhrady škody. 

 
VII. Zahájení, změna rozsahu, přerušení a ukončení dozoru 

 
1. Zahájení a ukončení technického dozoru  
 
1.1. Výkon dozoru bude zahájen nabytím účinnosti této smlouvy a ukončen předáním dokumentů a 

převzatých věcí objednateli, v místě sídla objednatele. 
1.2. Objednatel je oprávněn požadovat změnu rozsahu poskytovaného plnění a vykonavatel je 

povinen, v případě, že mu v tom nebrání závažné provozní důvody, na základě tohoto požadavku 
připravit návrh dodatku této smlouvy, kterým se rozsah (činnosti) plnění a cena, příp. i termín 
plnění zvýší či sníží a podá objednateli informaci o důsledcích požadovaného zvýšení či snížení 
rozsahu plnění. 

 
2.    Přerušení a ukončení výkonu dozoru odstoupením 

  
2.1. Vzniknou-li okolnosti, které zabraňují vykonavateli pokračovat v plnění této smlouvy, je povinen 

o tom bez zbytečného odkladu informovat (emailem) objednatele. 
2.2. Zjistí-li objednatel, že vykonavatel bez vážných důvodů neplní řádně své povinnosti, oznámí 

vykonavateli své připomínky k jeho činnosti.  
2.3. Nedostane-li objednatel od vykonavatele konkrétní odpověď do 3 pracovních dnů, může 

odstoupit od této smlouvy za předpokladu, že toto odstoupení oznámí vykonavateli nejméně do 
10 pracovních dnů od sdělení připomínek. 

2.4. Dojde-li k takovému odstoupení od této smlouvy, uhradí objednatel vykonavateli cenu 
odpovídající provedenému rozsahu poskytnutého předmětu plnění dle vyúčtování vykonavatele a 
schválení objednatele. 

2.5. Vykonavatel může od této smlouvy odstoupit, anebo podle svého uvážení, aniž by porušil svá 
práva na odstoupení, může zastavit provádění dozoru, nebo jiných činností, jestliže do 30 dnů od 
splatnosti faktury neobdržel platbu a oprávněnost vyúčtování nebyla objednatelem zpochybněna. 

2.6. Odstoupí-li vykonavatel od této smlouvy, je objednatel povinen uhradit mu doručené vyúčtování 
provedeného rozsahu předmětu plnění této smlouvy. 
 

VIII. Společná ustanovení 
 

1.   Objednatel ani vykonavatel nepřevedou či nepostoupí na třetí osobu závazky plynoucí z této 
smlouvy bez písemného souhlasu druhé strany. 

2. Vykonavatel neuzavře bez písemného souhlasu objednatele smlouvu se subdodavatelem na 
provedení části či celého předmětu plnění této smlouvy. 

3.  Veškerá oznámení v rámci této smlouvy musí být podána písemně (email, dokumenty, listiny, 
zápisy, fotografie) a jejich účinnost se počítá ode dne doručení na adresu smluvní strany 
uvedenou v rubrice či příslušné příloze této smlouvy. 

4. Strany budou usilovat o smírné řešení jakýchkoliv sporů nebo neshod vznikajících mezi nimi 
vzhledem k jakékoliv věci související s touto smlouvou. Za tím účelem mohou stanovit 
nezávislou osobu, která posoudí, zda k provedení služeb v požadované kvalitě došlo či nikoliv. 
Jestliže strany nevyřeší takový spor do 30 dnů, je kterákoli smluvní strana oprávněna předložit 
spor k rozhodnutí obecnému soudu. 



 
 

 
IX. Závěrečná ustanovení 

  
1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu skončit písemnou dohodou nebo výpovědí bez uvedení 

důvodu. Výpovědní doba činí 30 dnů po doručení druhé smluvní straně. 
2. Změny či doplňky (dodatky) této smlouvy jsou platné, pokud jsou vyhotoveny písemně a 

podepsány oběma smluvními stranami. Nabytím účinnosti se dodatek stává součástí této smlouvy. 
Technický dozor provedený do účinnosti dodatku se považuje za součást plnění v rámci 
sjednaného rozsahu a ceny dle této smlouvy. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou je 
vyloučeno. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden výtisk. 
5. Smluvní strany souhlasí s celým obsahem této smlouvy a na důkaz toho připojují své podpisy. 

Přílohy: dle textu.  
 
Petřvald, ……………       Havířov,   …..……… 
      
 
………………………………   …………..………….....………………… 
……………………..                  Stavební bytové družstvo Havířov 
……………………..                           Marie Gřegořová        Ing. Miroslav Trefil    
……………………..                                               členka                     místopředseda              
                   představenstva 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


