Zadavatel, který se rozhodne pro využití transparentního účtu, může začlenit do návrhu
smlouvy na plnění veřejné zakázky následující vzorovou textaci:

Definiční ustanovení:
„Transparentní účet“ znamená bankovní účet umožňující neomezený a neomezitelný dálkový přístup
třetích osob k zobrazování přehledu platebních transakcí na takovém účtu.
„Přehled Transparentního účtu“ znamená přehled všech platebních transakcí uskutečněných
na Transparentním účtu za Smlouvou stanovených podmínek.
Platební podmínky:
Řádně vystavená faktura bude Objednatelem uhrazena pouze na účet Zhotovitele, který je správcem
daně zveřejněn v registru plátců DPH a splňuje podmínky stanovené následujícími odstavci. Pokud
je k datu uskutečnění zdanitelného plnění nebo k datu úhrady v registru plátců DPH o Zhotoviteli
zveřejněna skutečnost, že je nespolehlivým plátcem, nebo Zhotovitel ve zmíněném registru nemá
zveřejněn žádný účet, bude Objednatel postupovat v souladu s účinnými právními předpisy.
Zhotovitel je povinen zřídit, v hlavičce Smlouvy uvést a po celou Dobu pro dokončení Díla udržovat
Transparentní účet. Transparentní účet musí být veden u banky, spořitelního nebo úvěrního družstva
nebo u zahraniční banky s pobočkou umístěnou na území České republiky. Přehled Transparentního
účtu musí zobrazit informace o platebních transakcích v rozsahu dle následujícího odstavce alespoň po
dobu jednoho roku zpětně od okamžiku zobrazení Přehledu Transparentního účtu třetí osobou.
Z Přehledu Transparentního účtu musí být u odchozích platebních transakcí bez pochybností patrné
následující:
a) výše platební transakce,
b) datum provedení platební transakce,
c) číslo bankovního účtu protistrany a
d) IČO protistrany, nebo, nemá-li protistrana IČO přiděleno, jméno protistrany.
Zhotovitel se zavazuje užívat Transparentní účet výlučně k platebním transakcím souvisejícím
s prováděním Díla, a to zejména k platbám Poddodavatelům. Veškeré platební transakce
z Transparentního účtu musí probíhat bezhotovostně, výběr hotovosti z Transparentního účtu je
zakázán.
Objednatel je oprávněn vyzvat Zhotovitele ke sdělení účelu jakékoliv platební transakce vyplývající
z Přehledu Transparentního účtu. Zhotovitel není oprávněn výzvu Objednatele odmítnout. Tato výzva
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může být provedena zápisem do Stavebního deníku. Objednatel je v rámci této výzvy oprávněn
si vyžádat i veškeré relevantní doklady prokazující pravdivost účelu platební transakce.
Sankční ustanovení:
Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen uhradit následující smluvní pokuty:
a) smluvní pokuta pro případ porušení kterékoliv povinnosti Zhotovitele vztahující
se k Transparentnímu účtu ve výši 5.000,- Kč za každé takové porušení, nejedná-li se o případ dle
následujícího písmene,
b) smluvní pokuta pro případ porušení povinnosti Zhotovitele zřídit a udržovat Transparentní účet
ve výši 10.000 Kč za každý započatý kalendářní den porušení této povinnosti až do dne
prokazatelného zjednání nápravy.
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