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SMLOUVA O DÍLO č. 1520051676
(dále jen „Smlouva“)

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany

1. Statutární město Brno
se sídlem: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova

1929/62, 140 00 Praha 4, IČO: 45244782
č. účtu:
ve věcech technických je oprávněn jednat:

k podpisu smlouvy je pověřen:

(dále „objednatel“)

2. GEODET-BRNO s.r.o.
zapsaný: v obchodním rejstříku Krajského soudu

v Hradci Králové, oddíl C, vložka 41665
se sídlem: č.p. 14, 517 56 Slatina nad Zdobnicí
korespondenční adresa: Provazníkova 1252/39 613 00 Brno
IČO: 07094337
DIČ: CZ07094337
Bankovní spojení zhotovitele: Raiffeisenbank
č. účtu: 500
ve věcech technických je oprávněn jednat:

(dále zhotovitel)

II.
Předmět smlouvy

1. Za podmínek uvedených v této smlouvě se zhotovitel zavazuje provést dílo: „Geodetické
práce pro vybrané projekty PaRo“ (dále jen ”dílo”), a objednatel se zavazuje za řádně
provedené dílo zaplatit dohodnutou cenu.

2. Zhotovitel je povinen provést dílo Geodetické práce pro vybrané projekty PaRo – Účelové
mapy daných lokalit (polohopis a výškopis se zakreslením povrchových znaků sítí) dle
podkladů uvedených v příloze smlouvy.

3. Dílo bude vyhotoveno ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a dále po jednom
vyhotovení na přenosném nosiči v digitální podobě, a to ve formátech PDF, DGN a DXF.
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4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto 
smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 
 

 
III. 

Doba plnění  
Zhotovitel se zavazuje provést a předat objednateli dílo dle této smlouvy v termínu do 30 
dnů ode dne účinnosti této smlouvy, a to spolu se všemi podklady a dokumenty vzniklými 
v průběhu realizace díla dle této smlouvy. O předání díla vyhotoví smluvní strany zápis. 
 

 
IV. 

Cena za dílo a platební podmínky 

1.  Cena díla je stanovena dle podané nabídky a činí: 

 

Cena za dílo bez DPH  23 400,- Kč 

DPH v %     21% 

částka DPH      4 914,- Kč 

Cena včetně DPH   28 314,- Kč 

 

2.  Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy. 
Cenu lze překročit pouze v případech zvýšení sazby DPH, a to tak, že zhotovitel připočítá 
ke sjednané ceně bez DPH tuto daň v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě 
účinné k datu uskutečněného zdanitelného plnění. 

3.  Cena bude uhrazena objednatelem bezhotovostně na bankovní účet zhotovitele na 
základě faktury předložené zhotovitelem. Podmínkou proplacení faktury je podpis 
předávacího protokolu oběma smluvními stranami. 

4.  Lhůta splatnosti faktury se sjednává v délce 30 dnů od jejího doručení objednateli. 

5.  Faktura musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti daňového dokladu v souladu s § 29 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Těmito 
náležitostmi se rozumí zejména: 

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, 

b) předmět smlouvy, 

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 
od čísla uvedeného ve smlouvě, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu 
se smlouvou objednatele informovat), 

d) lhůtu splatnosti faktury v souladu s odst. 4 tohoto článku, 

e) IČO objednatele, 

f) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního 
telefonu, 

g) přílohu faktury (předávací protokol). 
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6.  Objednatel provede kontrolu faktury a přiložených dokladů, popřípadě vyzve zhotovitele, 
aby odstranil ve stanovené lhůtě vady dokladů. Smluvní strany si poskytnou při 
odstraňování vad přiměřenou součinnost. 

7.  Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti bez zaplacení vrátit zhotoviteli 
fakturu,  

- nebude-li faktura obsahovat některou povinnou či dohodnutou náležitost nebo bude-li 
chybně vyúčtována cena, 

- bude-li daň z přidané hodnoty vyúčtována v nesprávné výši, 

- bude-li faktura obsahovat neúplné či nesprávné údaje. 

8.  Vrátí-li objednatel vadou fakturu zhotoviteli, dnem odeslání přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Dnem doručení bezvadné faktury objednateli začíná běžet nová 30denní lhůta 
splatnosti. 

9.  Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

10.  Objednatel neposkytuje zálohy. 

11.  O jakýchkoli dodatečných prací musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen 
písemný dodatek k této smlouvě s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla. Pokud 
zhotovitel provede dodatečné práce bez písemného souhlasu a písemného dodatku k této 
smlouvě, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. 

     
V. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost potřebnou pro řádné 
plnění předmětu této smlouvy. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu dle čl. IV. 
této smlouvy, a to způsobem a za podmínek tímto článkem stanovených. 

2. Objednatel se zavazuje bezodkladně informovat zhotovitele o všech změnách a jiných 
okolnostech, které se dotýkají plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Podstatné 
změny musí být oznámeny písemně. 

3. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla kontrolovat kvalitu, způsob 
provedení a soulad provádění díla s podmínkami sjednanými v této smlouvě a zhotovitel 
je povinen objednateli na požádání umožnit kontrolu díla. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že bude poskytovat plnění v rozsahu způsobem stanoveným touto 
smlouvou. Zhotovitel je povinen a oprávněn s řádnou odbornou péčí provést veškeré 
práce a dodávky týkající se zhotovení díla. A tyto práce a dodávky řádně dokončit, jakož i 
provést veškeré práce a dodávky spojené s odstraněním veškerých vad a veškerých 
nedodělků za podmínek stanovených touto smlouvou. 

5. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla informovat objednatele o skutečnostech, 
které mohou mít vliv na provedení díla. Zhotovitel je při plnění této smlouvy povinen 
postupovat s náležitou odbornou péčí, zajišťovat plnění smlouvy v souladu se zájmy 
objednatele, které zná nebo znát má, oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistí 
při výkonu své činnosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele. Zjistí-li 
zhotovitel kdykoliv v průběhu plnění této smlouvy, že pokyny objednatele jsou nevhodné 
či pro plnění předmětu této smlouvy neúčelné, je povinen na to objednatele upozornit. 

6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně (nejpozději do 5 dnů) písemně informovat objednatele 
o všech změnách, které se dotýkají plnění závazků vyplývajících z této smlouvy či 
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identifikačních údajů zhotovitele, o změnách v osobách statutárních zástupců, o vstupu 
zhotovitele do likvidace, o jeho úpadku či hrozícím úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 
Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
apod. 

7. Strany dále sjednávají, že zhotovitel je výslovně vázán příkazy objednatele ohledně 
způsobu realizace díla ve smyslu ustanovení § 2592 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 

8. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné právní předpisy, 
především zákony a jejich prováděcí vyhlášky vztahující se k předmětu plnění dle této 
smlouvy. 

9. Zhotovitel povinen v souvislosti s plněním této smlouvy chránit dobré jméno objednatele. 
Zhotovitel je povinen si při plnění povinností z této smlouvy počínat tak, aby v rámci své 
činnosti nezpůsobil objednateli škodu nebo nepoškodil jméno objednatele. Zhotovitel 
odpovídá při plnění povinností z této smlouvy za škody způsobené porušením svých 
povinností podle této smlouvy. 

 

VI. 

Splnění a předání díla 
 
1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním díla 

objednateli. 

2. Termín splnění a předání díla je závazný, překážky vhodné zřetele jsou pouze v případě:  

- jednáním třetích osob z důvodů neležících na straně zhotovitele, zejm. pak úředním 
zásahem/zákazem prací na díle vydaným příslušným oprávněným orgánem, dále 
změna technických nebo právních předpisů, které neumožňují řádné dokončení díla, 

- neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele, ke které se smluvně zavázal, 

- v důsledku změn v rozsahu nebo druhu prací na díle vyžádaných nad rámec 
sjednaného rozsahu díla objednatelem. 

V těchto případech dohodnou smluvní strany vhodná opatření k odstranění uvedených 
skutečností a jejich následků a dohodnou i změnu termínů plnění. 

3. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol (dále jen „Protokol“), podepsaný 
oprávněnými zástupci smluvních stran. Protokol bude obsahovat zejména označení díla, 
datum sepisu Protokolu, v případě převzetí díla datum předání a převzetí, případné vady a 
nedodělky díla, termíny a způsob jejich odstranění, prohlášení objednatele, že dílo přebírá, 
popřípadě za jakých podmínek s tím, že v případě, že by nedošlo k převzetí díla, bude 
Protokol obsahovat prohlášení objednatele, že dílo nepřebírá a z jakých důvodů. 
V takovém případě bude Protokol obsahovat také postup stran pro řešení této situace, 
zejména pak lhůtu pro odstranění překážek, které bránily převzetí díla. Protokol bude dále 
obsahovat i případné vady a drobné nedodělky a bude zde uveden dohodnutý termín jejich 
odstranění i případná úhrada prací. Vady a nedodělky se zavazuje zhotovitel odstranit 
bezplatně. V případě, že by zhotovitel na své vlastní náklady neodstranil vady a nedodělky 
v dohodnutém termínu, je objednatel jejich odstraněním oprávněn pověřit třetí osobu. 
Veškeré vzniklé náklady s odstraněním těchto vad a nedodělků se zavazuje zhotovitel 
uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení vyúčtování nákladů zhotoviteli. Pokud 
jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, rozumí se tím den, 
ve kterém dojde k podpisu Protokolu, ze kterého plyne, že objednatel dílo převzal. Dílo 
nebude převzato s nedostatky bránící jeho užívání. 
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VII. 
Záruka, odpovědnost a sankce 

 
1.  Zhotovitel přejímá záruku za jakost a funkčnost provedeného díla a právem uplatnění 

odpovědnosti za vady ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku a této 
smlouvy. 

2.  Záruční doba činí 5 let a začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků 

3.  U subdodavatelů přejímá zhotovitel záruku poskytovanou těmito dodavateli. Záruka vůči 
objednateli nemůže být nižší, než je uvedena v odst. 2. tohoto článku 

4. Smluvní strany se dohodly, že za včasné oznámení vad díla považují oznámení vad díla 
kdykoli v záruční době. Oznámení vad je považováno za splněné okamžikem doručení 
písemné reklamace. 

5. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla, kterou objednatel uplatní v záruční 
době, má objednatel především právo požadovat na zhotoviteli její bezplatné odstranění 
ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení písemného oznámení reklamace, pokud se smluvní 
strany písemně nedohodnou jinak. 

6. Uplatnění nároku na odstranění vad musí být podáno písemně neprodleně po jejím zjištění.  
Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla bez zbytečného odkladu v termínu dle 
odst. 5 tohoto článku. O době a předmětu odstranění vady dle tohoto ustanovení sepíší 
smluvní strany písemný zápis, který obě smluvní strany podepíší. 

7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení 
reklamace, je takové jednání považováno za podstatné porušení této smlouvy. Objednatel 
je oprávněn pověřit odstraněním vad třetí osobu. Veškeré vzniklé náklady s odstraněním 
vad se zavazuje zhotovitel uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení vyúčtování 
nákladů zhotoviteli. 

8. Smluvní strana odpovídá za škodu, která vznikla druhé smluvní straně porušením svých 
povinností stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy České republiky.  

9. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek dokončit dílo ve sjednaném rozsahu a čase plnění, je 
objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % ze sjednané ceny 
díla za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na 
náhradu škody vzniklé objednateli v příčinné souvislosti s porušením povinnosti ze strany 
zhotovitele, k níž se smluvní pokuta podle této smlouvy váže. 

10. Pokud zhotovitel nenastoupí na objednatelem reklamované vady a/nebo takové vady ve 
lhůtě stanovené dle smlouvy neodstraní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 1.000,- Kč za každý den, o který nastoupí později a/nebo je v prodlení s odstraněním 
takových vad. 

11. Je-li objednatel v prodlení s úhradou faktury, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli 
úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení po termínu 
splatnosti až do doby zaplacení. 

12. V případě porušení jiných povinností zhotovitele sjednaných touto smlouvou, než které 
jsou sankcionovány zvláštní smluvní pokutou, je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každé takovéto porušení 
povinnosti zhotovitele a každý započatý den prodlení a zhotovitel je povinen takto 
požadovanou smluvní pokutu zaplatit. 
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13. Náhrada škody, úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení 
jejich vyúčtování druhé smluvní straně, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. 

14. Jakákoli sankce dle této smlouvy se nedotýká práva objednatele na náhradu způsobené 
škody, ani toto právo jakkoliv nelimituje. 

15. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit, stanoví-li tak zákon nebo v případech 
dohodnutých v této smlouvě. 

16. Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana od smlouvy odstoupit. 
Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po doručení 
písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení smlouvy 
se považuje zejména: 

a) zhotovení díla zhotovitelem v rozporu se specifikací díla dle této smlouvy či 
předmětem zakázky dle zadávací dokumentace, 

b) prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného díla o více než 30 kalendářních dnů 
po uplynutí lhůty stanovené v čl. III. odst. 3 této smlouvy, 

c) prodlení objednatele s úhradou ceny za dílo o více než 30 kalendářních dnů, 

d) na zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení, dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, popř. rozhodnutí 
o vstupu do likvidace, nebo 

e) zhotovitel opakovaně zanedbává nebo porušuje povinnosti uvedené v této smlouvě. 

17. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, úroků 
z prodlení a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že 
mají trvat i po odstoupení. 

 

VIII. 
Licenční ujednání 

1. Zhotovitel poskytuje v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku 
objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít, spočívající ve využití zhotovených 
účelových map pro následnou projektovou a stavební činnost. 

2. Autorským dílem se pro účely této smlouvy rozumí dílo – účelové mapy popsané v čl. II 
této smlouvy. 

3. Objednatel není povinen licenci využít. 

4. Odměna za poskytnutí licence je součástí celkové ceny za dílo.  

 
IX. 

Komunikace smluvních stran 

1. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami dle smlouvy je činěna písemně nebo 
elektronickou poštou a bude označena číslem této smlouvy. Písemnou komunikací se 
rozumí komunikace prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo kurýrní 
služby na níže uvedené kontaktní adresy smluvních stran nebo na takovou jinou adresu, 
kterou příslušná smluvní strana určí v písemném oznámení zaslaném v souladu s touto 
smlouvou. 
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Za objednatele:
Kontaktní osoba:

Adresa: Husova 12, Brno
Tel:
E-m

Za zhotovitele:
Kontaktní osoba:
Adr , 613 00 Brno
Tel:
Ema

2. Výše uvedené adresy či spojení mohou být měněny jednostranným písemným oznámením
doručeným smluvní stranou druhé smluvní straně s tím, že takováto změna se stane
účinnou následující pracovní den od doručení takového oznámení druhé smluvní straně.

X.
Závěrečná ujednání

1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravené se řídí právním
řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé z této smlouvy budou řešeny pokud
možno nejprve smírně. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny u věcně
a místně příslušných soudů v souladu s účinnými právními předpisy České republiky.

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
Strany dále berou na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z
této smlouvy třetí straně.

5. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že ustanovení § 1740 odst. 3 věta první
občanského zákoníku se na uzavírání této smlouvy neuplatní.

6. Ustanovení odst. 1 § 1765 občanského zákoníku se neuplatní; každá ze stran na sebe ve
smyslu ustanovení odst. 1 § 1765 tohoto zákona převzala nebezpečí změny okolností.

7. Zhotovitel není oprávněn proti svým jakýkoliv případným pohledávkám a/nebo jejich
částem za objednatelem započíst objednateli pohledávky a/nebo jejich části za
zhotovitelem.

8. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel prohlašuje, že souhlasí se
zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek
vyplývajících z příslušných právních předpisů.

9. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se
to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná.

10. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři
vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
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11. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky
podepsanými oběma smluvními stranami, s výjimkou změny adresy či spojení dle čl. IX
odst. 2 této smlouvy.

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že plnění z této smlouvy je možné a předmět smlouvy
neodporuje zákonům, ani se nepříčí dobrým mravům.

13. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich skutečné,
svobodné, vážné a omylu prosté vůle, že si ji řádně přečetly, bezezbytku porozuměly
jejímu obsahu, souhlasí s ním a na důkaz toho k ní zástupci smluvních stran připojují své
podpisy.

14. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy č. 1 – Specifikace díla – zákresy do katastrálních
map:
a) Děti patří na hřiště! (MČ Brno – Nový Lískovec)
b) Pumptrack a parkour v Medlánkách (MČ Brno - Medlánky)
c) Cyklo-park mezi Vinohrady a Líšní (MČ Brno -Vinohrady)

a příloha č. 2 – Výzva bez příloh

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


