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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno,

se sídlem Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno,

zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

Ing. Martin Vaněček, vedoucí Odboru životního prostředí MMB,

ve věcech technických je oprávněna jednat:

Ing. Tereza Mičková, pracovnice Odboru životního prostředí MMB.

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4

číslo účtu: 111211222/0800

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: Ing. Vilém Jurek,

se sídlem Šumice 482, 687 31 Šumice

IČO: 75338378

bankovní spojení: Air Bank a.s., Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6

číslo účtu:

(dále jen Zhotovitel)

II.

Předmět, forma, místo a čas plnění

1. Předmětem této smlouvy o dílo je zpracování aktualizace hodnocení vlivu zásahu na zájmy

ochrany přírody a krajiny - revitalizace PP Holásecká jezera v k.ú. Brněnské Ivanovice a k.ú.

Holásky ve smyslu § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

(dále jen „ZOPK“) (dále jen „dílo“).

2. Dílo bude Objednateli předáno 3 x v písemné formě, vytištěné na formátu A4 v kroužkové vazbě

a 1 x v elektronické formě na CD/DVD v obecně čitelném formátu a bude obsahovat:

- vyhodnocení vlivu zamýšleného zásahu na rostliny a živočichy, návrh opatření, návrh

monitoringu negativních vlivů.

III.

Doba provedení díla a jeho převzetí

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit v souladu s touto smlouvou bez vad a nedodělků v termínu

do 31. 10. 2019.

2. Dílo bude splněno řádným a včasným provedením díla a stvrzené protokolárním předáním

zástupci Objednatele ve formě dle odst. 2 čl. II. a v termínu dle odst. 1 tohoto článku. Dílo neúplné



                                                                                                                                              č. 4219053882 
 

 2/4 

nebo dílo se zjevnými vadami či nedodělky není Objednatel před jejich odstraněním povinen 
převzít. Nepřevzetí díla z výše uvedených důvodů nemá vliv na sankční ujednání plynoucí z této 
smlouvy. 

3. Případná lhůta pro odstranění vad či nedodělků bude se Zhotovitelem dohodnuta při předávacím 
procesu. Pro tuto dohodu není výslovně ujednána povinnost uzavření písemného a číslovaného 
Dodatku k této smlouvě o dílo.  

 

IV. 

Cena, platební podmínky 

1. Cena za dílo byla sjednána dohodou ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném 
znění a činí: 25.100 Kč (slovy dvacetpěttisícstokorunčeských). Zhotovitel není plátcem DPH. 

2. Cenu za zhotovení díla uhradí Objednatel na základě faktury, která musí obsahovat tyto 

náležitosti: 

- označení Objednatele a Zhotovitele, sídlo, IČO 

- číslo faktury 

- den vystavení a den splatnosti faktury 

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být finanční částka převedena 

- označení díla 

- fakturovanou částku 

- razítko a podpis oprávněné osoby 

- evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele 

3. Splatnost faktury činí 30 dní ode dne doručení Objednateli. Nebude-li vystavená faktura 
obsahovat kteroukoli z náležitostí uvedených v odst. 2 tohoto článku smlouvy o dílo, je Objednatel 

oprávněn fakturu nejpozději do data její splatnosti vrátit Zhotoviteli. V takovém případě se cena 

díla stává splatnou až v den splatnosti faktury vystavené v souladu s náležitostmi sjednanými 
v této smlouvě. 

 

 

V. 

Zvláštní ujednání a povinnosti smluvních stran 

1. Vlastnické právo ke všem nehmotným součástem díla předaným Zhotovitelem Objednateli v 
souvislosti s plněním předmětu smlouvy přechází na Objednatele dnem jejich předání 
Objednateli. 

2. Pokud je výsledkem činnosti Zhotovitele podle smlouvy plnění, které naplňuje znaky díla ve 
smyslu autorského zákona, poskytuje Zhotovitel Objednateli a Objednatel od Zhotovitele získává 
veškerá práva související s ochranou duševního vlastnictví vztahující se k takovému dílu, a to 
v rozsahu nezbytném pro řádné užívání takového díla Objednatelem po celou dobu trvání 
příslušných autorských práv. Objednatel zejména nabývá od Zhotovitele dnem poskytnutí 
autorského díla Objednateli (nejpozději však ke dni podpisu protokolu o předání a převzetí díla dle 
smlouvy, jichž je takové autorské dílo součástí) veškerá majetková práva, a to formou 
následujícího licenčního ujednání. 

3. Zhotovitel poskytuje licenci jako: 

 a) licenci k veškerým známým způsobům užití autorského Díla jako celku, a to alespoň 
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v rozsahu nezbytném pro řádné užívání plnění objednatelem; 
 b) nevýhradní licenci k těm částem autorského díla, u nichž je zhotovitel sám autorem či 

vykonavatelem autorských práv k dílu zaměstnaneckému; 
 c) licenci neomezenou územním či množstevním rozsahem a rovněž tak neomezenou 

způsobem nebo rozsahem užití; 
 d) licenci na dobu určitou, a to po celou dobu trvání majetkových práv autorských k dílu; 
 e) licenci neodvolatelnou; 
 f) licenci, kterou není objednatel povinen využít, a to ani zčásti; 
 g) licence je udělena s právem udělení sublicence či postoupení licence jakékoliv 

objednatelem ovládané společnosti; 
 h) licenci, která umožňuje objednateli užívání autorského díla všemi známými způsoby užití 

pro vnitřní potřebu bez omezení. 

4. Zhotovitel poskytne objednateli na požádání informace o postupu prací. Zhotovitel zodpovídá za 
řádné, účelné a odborně zpracované zajištění předmětu Díla dle čl. II této smlouvy o dílo. 

5. Povinností Zhotovitele při tvorbě Díla dle této smlouvy o dílo je spolupráce se zpracovatelem 
projektové dokumentace pro stavební řízení revitalizace PP Holásecká jezera. 

6. Povinností Objednatele je předložit bez zbytečného odkladu projektovou dokumentaci, která bude 
podkladem pro zhotovení díla dle čl. II odst. 1. V případě průtahů v termínu zhotovení Díla 
způsobených pozdním dodáním výše specifikované projektové dokumentace, informuje předem o 
této skutečnosti Zhotovitel Objednatele a smluvní strany vzájemně dohodnou změnu termínu 
stanoveného v čl. III odst. 1. 

 

VI. 

Smluvní pokuty 

1. Pokud vinou Zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům v souvislosti 

s plněním této smlouvy, je Zhotovitel povinen neprodleně škodu odstranit, případně sjednat 
finanční náhradu. 

2. V případě prodlení s termínem předání Díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení. 

3. V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úroky z 
prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

4. V případě neodstranění případných vad díla specifikovaných v zápise o předání a převzetí díla v 
dohodnuté lhůtě, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den 
prodlení. 

5. Takto sjednané smluvní pokuty nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané 
pokuty hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této 
souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.                                          

 

VII. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit 
podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy 
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nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní 
straně. 

2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí nesplnění předmětu smlouvy dle čl. II, této 
smlouvy o dílo nebo prodlením Zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 30 
dnů. 

3. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt 
ocenění soupisu provedených prací a materiálu, na základě tohoto ocenění bude provedeno 
vzájemné finanční vyrovnání. 

            

VIII. 

Závěrečná ujednání 

1. Ustanovení této smlouvy lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako 
dodatek s pořadovým číslem, a potvrzenými oběma smluvními stranami. Změna jinou formou než 
písemnou je stranami výslovně vyloučena dle § 564 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, v platném znění s výjimkou čl. III odst. 3, této smlouvy o dílo. 

2. Zadání provedení části plnění dle smlouvy poddodavateli Zhotovitele nezbavuje Zhotovitele jeho 
výlučné odpovědnosti za řádné provedení takového plnění vůči Objednateli. Zhotovitel odpovídá 
Objednateli za plnění předmětu smlouvy, které svěřil poddodavateli, ve stejném rozsahu, jako by 
jej poskytoval sám. 

3. Město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy. Smluvní vztahy 
výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
v platném znění. 

5. Smluvní strany se zavazují vzájemně informovat o všech organizačních změnách (název, sídlo, 
tel., fax., apod.) 

6. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a 
Zhotovitel jedno vyhotovení. Tato smlouva obsahuje 4 strany textu. 

7. Zhotovitel bere na vědomí, že je na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 
Město Brno zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění. 

 

 
 
 

  V Brně dne………………                            V Brně dne……………… 
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          …………………………                                         …..…………………… 

  

                                Za objednatele:                                                   Za zhotovitele: 

                           Ing. Martin Vaněček                                                Ing. Vilém Jurek                  

                vedoucí Odboru životního prostředí                                                                                                                                                           


