
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

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 Magistrátu města
Brna (dále „OŽP MMB“ či ,,MMB“),
ve věcech technických je oprávněna jednat:
Mgr. Bc. Veronika Šimáčková, referent 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,
Šumice482, 687 31 Šumice
IČO: 75338378 (není plátce DPH)
Bankovní spojení: Air Bank a.s., Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6
Číslo Účtu:

(dále jen „Zhotovitel“)

Předmět smlouvy

Za podmínek stanovených touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje, na své nebezpečí a v níže

uvedeném termínu, řádně provést dílo, specifikované v čl. II., odst. 2 a 3 této smlouvy a Objednatel se

zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou úplatu (cenu díla) podle podmínek této smlouvy.

Dílem je provedení zoologického a entomologického průzkumu části území Černovické terasy při

jihovýchodním okraji Brna na ploše 24,3 ha (viz mapa v Příloze č. 1) se zaměřením na populace

ochranářsky významných druhů a srovnáním nálezů v kontextu širšího okolí a celého Brna. Součástí

výstupu průzkumu je návrh vhodného managementu na předmětné části území.

Konkrétně se jedná o zajištění následujících činností:

- zoologický a entomologický průzkum se zaměřením na ochranářsky významné druhy

- entomologický průzkum bude zaměřen na řády hmyzu: brouci (Coleoptera), motýli

(Lepidoptera), blanokřídlí (Hymenoptera), rovnokřídlí (Orthoptera)

- zpracování odborné zprávy, která bude obsahovat:

• základní údaje o území a popis území (základní identifikační údaje, lokalizace území,

vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí, stručný popis území a jeho

přírodních poměrů, současný stav území)

• rešerše dostupných zdrojů a literatury (výčet a popis významných přirozených činitelů

v území v minulosti a současnosti, historie využívání území a zásadní vlivy lidské činnosti

v minulosti a současnosti)

1.
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• metodika průzkumu terénu
. výsledky průzkumu (zvláště chráněné druhy, druhy z červeného seznamu ohrožených 

druhů)
. srovnání nálezů ochranářsky významných druhů v kontextu širšího okolí a Brna (zejména 

v rámci nálezové databáze NDOP)

• návrh vhodného managementu

• shrnutí a závěr

• podklady a zdroje informací
. přílohy (fotodokumentace, tabulka se soupisem zvláště chráněných druhů a druhů 

z červených seznamů ohrožených druhů, mapové výstupy: orientační a katastrální mapa, 

mapa dílčích ploch a objektů aj.)
nálezy zvláště chráněných druhů a druhů z červených seznamů ohrožených druhů budou 

excelové tabulky, která bude přílohou odborné zprávy, vzor tabulky budezpracovány do
poskytnut v elektronické podobě zpracovateli ze strany OŽP MMB.

3. Dílo, zahrnující odbornou zprávu s přílohami (fotodokumentace, mapové výstupy a tabulka) bude 

Objednateli předáno ve dvou listinných vyhotoveních ideálně ve formátu A4 (mapové výstupy apod. 

mohou být dle vhodnosti i v jiném formátu) v kroužkové či obdobné vazbě a v jednom vyhotoveni 

v elektronické formě na CD/DVD dle následujících pravidel a v požadovaných formátech:

mapové výstupy:

• je vhodné zpracovat v programu GIS 

■ • velikost a formát
■ u všech mapových příloh se upřednostňuje provedení

orientovaného na výšku, je-li tvar území protáhlý ve směru Z-V, pak lze použít 

orientaci na šířku, pokud je to s ohledem na čitelnost mapy nutné, lze použít i větší 

formát mapy

velikost listu A4na

• rámcové údaje
- tj. veškerý text i grafika, které nejsou přímo součástí mapového výřezu, zejména

měřítku, směrová růžice, údaje o autorskýchnázev přílohy, legenda, údaje o

právech aj.
. každá mapová příloha musí být označena textem „Příloha M.,.“ s číslem přílohy 

a jejím názvem
■ legenda se zpravidla umísťuje v překryvu nad mapovým výřezem tak, aby 

nezakrývala důležité prvky v mapovém výřezu, pokud je dostatek místa na listu 

mimo mapový výřez, doporučuje se umístit legendu sem
. u všech mapových příloh se použije grafické měřítko (úsečka s označením skutečné 

vzdálenosti nejméně dvou bodů na mapě)
. směrovou růžici není nutné vkládat, pokud je mapa orientována severem nahoru 

(s tolerancí meridiánové konvergence)
. pokud je na mapách zobrazen podklad či tématický zákres vytvořený jiným 

subjektem než zpracovatelem plánu péče, je nutné v rámových údajích uvést autora 

dané části mapy, ideálně i rokem zpracování vrstvy, za případné porušení 

autorských práv nese odpovědnost zpracovatel
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• mapový výřez

- mapový výřez je nejčastěji kombinací podkladů a tématických vrstev, popisy 

jednotlivých prvků v podkladech by měly být orientované stejným směrem jako 

v tématických vrstvách i jako v rámových údajích

■ v mapovém výřezu je nutné použít podklad přibližně odpovídajícího měřítka, volbou 

vhodného rozlišení podkladu i rozlišení nastaveného při exportu z GIS lze rozsah 

použitelnosti v různých měřítkách zvýšit, pro tisk běžné kvality lze pracovat 

s rozlišením 300 dpi, pro vyšší kvalitu nebo v případě potřeby zvětšování je třeba 
použít rozlišení 600 dpi a větší

■ při zobrazení tématických vrstev je důležité řešení překryvů důležitých údajů, prvky 

tématické vrstvy by neměly překrývat důležité údaje v podkladu, při zobrazení 

kombinace tématických vrstev a podkladů je třeba vhodně zvolit barevný kontrast

s ohledem na velikost výsledných souborů se doporučuje vést elektronickou podobu mapových 

příloh odděleně od vlastního textu odborné zprávy

upřednostňovaným formátem dat u textové části odborné zprávy je formát *.PDF 

u mapových příloh se doporučuje zpracování v GIS s optimálním výsledným exportem do 

* PDF, možné je i použití rastrových formátů f.JPEG, *.TIFF), všechny soubory by měly mít 

výslednou velikost do 2 MB - tento požadavek lze překročit jen pokud je to vyloženě nezbytné 

vzhledem k čitelnosti grafiky, vkládané obrázky by měly mít takovou velikost, aby byla 

respektována odpovídající kvalita výstupu (300-600 dpi)

excelová tabulka se soupisem zvláště chráněných druhů a druhů z červených seznamů 

ohrožených druhů bude dodána ve formátu *.xls nebo *.xlsx.

Ml.
Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo na své nebezpečí v následujících termínech:

Termín zahájení díla: den účinnosti této smlouvy

Termín dokončení a předání díla v souladu s touto smlouvou bez vad a nedodělků v termínu do- 
30. 11. 2021.

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

Objednatele ve formě dle odst. 2 a 3 čl. II. a v termínu dle odst. 1 tohoto článku. Dílo neúplné 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 za dílo

Cena za dílo byla sjednána dohodou ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a činí: 

40.710,- Kč (slovy čtyřicettisícsedmsetdeset korun českých). Zhotovitel není plátcem DPH.

2. Výsledná kalkulace dle nabídky zahrnuje veškeré a maximální náklady na realizaci zakázky v místě 
plnění a v daném čase plnění.

1.
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v.
Platební podmínky

1. 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

2. Splatnost faktury činí 30 dní ode dne doručení objednateli. Nebude-li vystavená faktura obsahovat 

kteroukoli z náležitostí sjednaných v článku V. odst. 1 smlouvy nebo bude-li obsahovat nesprávné údaje, 

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.

VI.
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 v rozsahu 

nezbytném pro řádné užívání plnění objednatelem;

b) nevýhradní licenci ktěm 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.
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4. Zhotovitel poskytne objednateli na požádáni informace o postupu prací. Zhotovitel zodpovídá za řádné, 

účelné a odborně zpracované zajištění předmětu Díla dle čl. II této smlouvy o dílo.

5. Zhotovitel je povinen provést dílo kompletně, v patřičné kvalitě a v termínech sjednaných v této smlouvě. 

Odpovědnost za škody nese po celou dobu zhotovování díla do předání díla Objednateli Zhotovitel.

6. Pokud vinou Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům v souvislosti 

s plněním této smlouvy, nese škodu Zhotovitel a je povinen neprodleně škodu odstranit, případně sjednat 

finanční náhradu.

VII.
Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné 

porušení této smlouvy druhou smluvním stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy 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, na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné 

finanční vyrovnání.

4. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanoveními zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Vlil.
Smluvní pokuty

1. Neprovede-li Zhotovitel dohodnuté práce řádně a včas dle uvedených ustanovení, je Objednatel 

oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení.

2. V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

3. 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.

IX.
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.
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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. Objednatel jako správce osobních údajů plní prostřednictvím tohoto ustanovení informační povinnost vůči

subjektu údajů ve smyslu čl. 13 obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679,

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

a o zrušení směrnice 95/46/ES, a souvisejících právních předpisů (dále jen ,,GDPR‘‘) a informuje subjekt

údajů, že na webových stránkách (https://www.brno.cz/GDPR v sekci Ochrana osobních údajů) jsou

uveřejněny informace o právech subjektů údajů dle GDPR. Právní titul zpracování osobních údajů je čl. 6

odst. 1 písm. b) GDPR.

5. 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.

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

7. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel

jedno vyhotovení. Tato smlouva obsahuje 6 stran textu a 1 přílohu.

8. 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.

9. 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 BrněV Brně

W
'.a objednatele:

Ing. Martin Vaněček
vedoucí Odboru životního prostředí MMB

Za zhotovitele:

Ing. Vilém Jurek
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