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Číslo smlouvy objednatele: PM-41335/2018 Číslo smlouvy dodavatele: ………………………

SMLOUVA O PLNĚNÍ,  JEHOŽ HODNOTA PŘEVYŠUJE
ČÁSTKU 50.000 Kč  bez DPH

uzavřená níže uvedeného dne podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
a podléhající zveřejnění podle § 2 odst. 1 písm. k) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

vložce 13565
Zastoupený: , generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických ,technik měření, útvar hydroinformatiky a
geodetických informací

Dodavatel:

PRIMIS, spol. s r.o.

Sídlo: Slavíčkova 827/1a, 638 00  Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C,

vložce 81169
Zastoupený:
IČO: 02402718
DIČ: CZ02402718
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech souvisejících s plněním smlouvy: : , jednatel společnosti

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele dodat objednateli řádně a včas níže popsané dílo,
čemuž odpovídá povinnost objednatele toto řádně dodané dílo převzít a zaplatit dodavateli
sjednanou cenu tohoto díla podle čl. III. smlouvy.

2. Objednatel u dodavatele objednává takto specifikované dílo:
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Provedení leteckého laserového skenování (LIDAR) a tvorba technické ortofotomapy VD
Nové Mlýny Střední nádrž - plochy nad vodní hladinou dle přílohy této smlouvy (VD Nové Mlýny
Střední, zaměření ostrovů v nádrži ).

Parametry skenování:
- minimální hustota odrazů: 11 bodů/m 2,
- skenování mimo vegetačním období (12/2018),
- skenování kalibrovaným leteckým scanerem,

Technická ortofotomapa:
- ortofotomapa RGB pro orientační a dokumentační účely pořízená během skenování;
- formát dat GEOTIFF bez komprese

3. Součástí díla je zpracování a předání takto specifikovaných postprodukčních výstupů:

- bodové pole YXZ v souřadnicích S -JTSK (EPSG: 5514), výškovém systému BpV,
- ascii grid, bodové pole v plném rozlišení,
- bodové pole bude naředěno dle sklonu terénu v délkovém kroku 0,5 m až 2,0 m; případně jiné,

dle specifikace zadavatele,
- pozemní kontrolní geodetické zaměření,
- vrstevnicový model s vyznačením vrstevnice 170,35 m n.m.,
- tiskové výstupy vrstevnickového modelu na vhodném podkladu po konzultaci se zadavatelem,
- technická zpráva.

Střední polohová a výšková chyba digitálního modelu terénu:
- S (xy): 6 cm,
- S (z): 6 cm.

4. Veškeré výstupy budou předány digitálně na datovém vratném nosiči v editovatelných formátech
(.dgn, .shp,.tiff,.tfw .doc, .txt, .xls), dále v tiskových formátech (.pdf). Tiskový výstup bude obsahovat
situaci vrstevnicového modelu a technickou zprávu.

5. Dodavatel bude při zpracování díla vycházet z nákresu „VD Nové Mlýny Střední, zaměření ostrovů
v nádrži“, jenž je přílohou této smlouvy.

6. Dodavatel se zavazuje, že se podrobně seznámí se všemi objednatelem předanými podklady pro
provedení díla, a zavazuje se dílo provést s náležitou odbornou péčí.

II.
Doba a místo plnění

1. Dodavatel se zavazuje dílo objednateli dodat v následujících termínech:
- Letecké laserové snímkování do 31.12.2018 (bez sněhové pokrývky, bez olistění)
- Vyhodnocení zaměření do 31.1.2019

2. Místem dodání předmětu smlouvy je Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11, Brno 602 00
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III.
Cena a platební podmínky

1. Smluvní strany sjednávají cenu díla ve výši 143 000,- bez DPH.
2. Výše a sazba DPH bude vypočtena a vyfakturována dle platných právních předpisů ke dni

zdanitelného plnění (tj. den převzetí díla).
3. Cenu uhradí objednatel na základě faktury, která bude dodavatelem vystavena do 30 kalendářních

dnů ode dne zdanitelného plnění (tj. den převzetí díla) a doručena objednateli ve dvou
vyhotoveních. Cena bude splatná na účet dodavatele uvedený v této smlouvě.

4. Doba splatnosti faktury se sjednává do 30 dnů od dne doručení objednateli. Povinnost zaplatit
smluvenou cenu je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

5. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je povinen na faktuře uvést správné identifikační
údaje objednatele a číslo smlouvy objednatele.

6. Nedodržení uvedených požadavků opravňuje objednatele k vrácení faktury s tím, že doba splatnosti
počne běžet ode dne doručení opraveného daňového dokladu objednateli.

IV.
Ostatní ujednání

1. Vlastnické právo přechází na objednatele okamžikem převzetí díla.
2. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení při

nedodržení závazku dodavatele dodat dílo v termínu sjednaném v článku II. smlouvy, a to se
splatností do 14 dnů od vystavení faktury.

3. Objednatel a dodavatel se zavazují, že veškeré obchodní a technické informace, které jim byly
svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní
strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro splnění svých závazků z této smlouvy.

V.
Autorské právo

1. Pro případ, že předmět díla naplní znaky autorského díla podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský
zákon, v platném znění, poskytuje dodavatel objednateli podpisem této smlouvy v souladu s
ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku nevýhradní licenci, tedy oprávnění užít jakékoli
plnění, k jehož provedení se zavázal podle této smlouvy a které je nebo bude chráněno autorským
právem, v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití uvedeným v ustanovení § 12 zákona
č. 121/2000 Sb., v platném znění. Licence rovněž zahrnuje oprávnění takový výsledek činnosti
zpracovat, měnit a upravovat, avšak vždy tak, aby nebyla snížena hodnota autorského díla.

2. Licenci v takovém případě dodavatel poskytuje objednateli na dobu trvání svých majetkových práv k
autorskému dílu, které je předmětem licence.

3. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla.
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VI.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

2. Dodavatel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a dále se smluvní strany dohodly, že objednatel uveřejní tuto
smlouvu, v zákonem stanovené lhůtě, v registru smluv.

3. Právní vztahy mezi smluvními stranami neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.

4. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno dodavatel.

Příloha: Nákres „VD Nové Mlýny Střední, zaměření ostrovů v nádrži“ – plocha zaměření“

V Brně dne: 30.11.2018 V Brně dne: 27.11.2018

Za objednatele: Za dodavatele:

...................................................... ......................................................
Povodí Moravy, s.p. PRIMIS, spol. s r.o.

generální ředitel jednatel společnosti




