
Číslo smlouvy Objednatele: 4318055083

Číslo smlouvy Zhotovitele: 02-O-4047-8323/18

S M L O U V A O D Í L O

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení:

Pověřená osoba: JUDr. Marta Kolková, vedoucí Odboru vodního a lesního

hospodářství a zemědělství MMB

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Bibiana Janebová, projektový manažer Odboru vodního

a lesního hospodářství a zemědělství MMB

Adresa pro doručování: Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a

zemědělství, Kounicova 67, 601 67 Brno

(dále jen „objednatel“)

a

II. Společnost: „VRV + HYDROSOFT + ENVIPARTNER“

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Zastoupená: Ing. Jiřím Frýbou, členem představenstva

Ing. Janem Cihlářem, členem představenstva

Se sídlem: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5

IČO: 47116901

DIČ: CZ 471116901

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod

sp. zn. oddíl B, vložka 1930

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Vedoucí společník společnosti

a
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HYDROSOFT Veleslavín s.r.o.

Zastoupená Ing. Zuzanou Čopákovou, jednatelem

Se sídlem: U Sadu 62/13, 162 00 Praha 6

IČO: 61061557

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod

sp. zn. oddíl C, vložka 43062

Společník č. 1 společnosti

zastoupená spol. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. na základě plné moci ze dne

6. 11. 2018

a

ENVIPARTNER s.r.o.

Zastoupená Ing. Radomírem Salvetem, jednatelem

Se sídlem: Vídeňská 55, 639 00 Brno

IČO: 28358589

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod

sp. zn. oddíl C, vložka 63565

Společník č. 2 společnosti

zastoupená spol. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. na základě plné moci ze dne

6. 11. 2018

(dále jen „zhotovitel“)

Zhotovitelem je vybraný dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

I. Úvodní ustanovení

I.1. Tato smlouva je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a za použití

ustanovení upravující příkaz dle § 2430 a násl. Občanského zákoníku; práva a

povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními

Občanského zákoníku.
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I.2. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku s názvem „Digitální povodňové plány pro 22 MČ Brna“ (dále jen „Veřejná 
zakázka“), které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky 
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZZVZ“). Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy budou 
interpretovány v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky. 

 
 

II. Předmět smlouvy 
 
II.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést níže specifikované dílo, a to v 

souladu se všemi závaznými právními předpisy, jakož i sjednanými podmínkami, a 
současně závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo 
cenu sjednanou v čl. IV. této smlouvy.  

II.2. Dílem se rozumí zpracování 22 digitálních povodňových plánů (dále též jen „dPP“) 
městských částí statutárního města Brna ohrožených povodněmi a propojení 
s Povodňovým informačním systémem (dále též jen „POVIS“) – www.povis.cz tak, aby 
všechny zpracované dPP byly na společné platformě.  dPP budou zpracovány pro 
městské části  

• nad 10 tis. obyvatel – Bohunice, Bystrc, Líšeň, Řečkovice a Mokrá Hora, Sever, 
Starý Lískovec, Střed, Žabovřesky, Židenice 

• do 10 tis. obyvatel – Bosonohy, Černovice, Chrlice, Ivanovice, Jehnice, Jih, 
Jundrov, Kníničky, Komín, Maloměřice a Obřany, Medlánky, Tuřany, Žebětín 

 
II.3. Zpracování předmětu plnění bude v následujícím rozsahu:  

a) dPP budou zpracovány v souladu s metodikou pro tvorbu digitálních 
povodňových plánů Ministerstva životního prostředí ČR z roku 2014 
(http://www.povis.cz/pdf/metodika_dpp_2014.pdf) a v souladu s odvětvovou 
technickou normou TNV 75 2931 Povodňové plány. Základní datové členění bude 
respektovat datové struktury POVIS a budou kompatibilní s dPP ČR. Bude 
provedena serverová instalace včetně automatické aktualizace datové základny 
z POVIS. Tyto plány budou zpracovány ve shodné technologii (tzn. technologie 
webMAP) jako dPP obce s rozšířenou působností (dále též „ORP“) Brno, který je 
zpracován v rámci projektu Jihomoravského kraje. Jelikož ORP Brno má naprosto 
shodné správní území se statutárním městem Brno, je zapotřebí, aby byla 
zachována provázanost všech plánů na území města Brna a pro uživatele plánů 
bylo zajištěno stejné uživatelské prostředí 

b) dPP budou rovněž zpracovány v souladu se žádostí o dotaci a s podmínkami 
donátora projektu Státního fondu životní prostředí (dále jen „SFŽP“).  

c) zhotovitelem budou naplněna, aktualizována nebo prověřena požadovaná data 
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v Editoru POVIS (http://editor.dppcr.cz/): 

- Povodňové komise  

- Důležité organizace  

- Objekty povodňového plánu (evakuační místa, hlásné profily, místa častých 
ledových jevů, údaje o ohrožujících a ohrožených objektech, srážkoměrných 
stanicích, místech omezujících odtokové poměry, vodních nádrží, bleskových 
povodní apod.) 

d) z centrálních zdrojů budou využita data veřejně dostupná; popřípadě budou 
využita další data, jejich potřeba vyvstane při zpracování plánů: 

- Data Českého statistického úřadu 
- Data Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M. 
- Silniční databanka 
- ČÚZK 

 
e) pro zpracování dPP MČ budou použita lokální data: 

- data jednotlivých MČ z jejich povodňových plánů nebo případných dalších 
podkladů 

- data z Povodí Moravy, s.p. 
 

f) pro export dat z POVIS do dPP MČ bude využit modul dPP ČR Export dat 
povodňových plánů. Modul je dostupný na webové adrese 
http://www.dppcr.cz/html_pub/exp_uvod.htm. Tento modul poskytuje data 
ve formě sdílených souborů a to v rozsahu dostupných dat v POVIS (sdílené 
databáze, geo vrstvy, připojené dokumenty atd.). Data jsou modulem 
poskytována ve formátech DBF, SHP, PDF, JPG apod.  
 

g) dPP MČ bude rozdělen na veřejnou a neveřejnou část. Neveřejná část bude 
ošetřena autorizovaným přístupem. 

Veřejná část bude zobrazovat: 
- Věcnou část, 
- Vybrané kapitoly z organizační části, 
- Vybrané vrstvy grafické části (záplavová území, ohrožené objekty, místa 

omezující odtokové poměry, vodní nádrže, evakuační místa, zjednodušená 
vrstva PPO atd. 

- Detailní informace o členech povodňových komisí a připojených organizacích 
s ohledem na zákon o ochraně údajů a GDPR. 

Neveřejná část bude po přihlášení do systému zobrazovat kompletní rozsah dPP. 
 

h) Vytvořené digitální povodňové plány městských částí budou publikovány 
na webovém serveru objednatele jako společná webová aplikace a samostatně 
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na jednotlivých webových stránkách městských částí. 
 

i) Off-line verze dPP bude také poskytnuta na přenosném médiu, obsahující plně 
funkční verzi digitálních povodňových plánů. V této off-line verzi dPP budou 
k dispozici všechna grafická, atributová a textová data jako v on-line verzi.  

 
j) Tištěná verze dPP bude identická s digitální částí dPP. 

 
Požadavky na technologie textové části dPP 
- Textová část dPP bude zpracována v publikačním nástroji umožňujícím jeho 

uživatelsky přívětivou tvorbu jak verze pro tisk, tak jeho publikaci na internetu a 
off-line vrze pro jeho zálohování.  
 

Požadavky na technologie grafické části  

- Pro zpracování grafické mapové části bude použita technologie mapového 
serveru, která bude umožňovat snadnou publikaci off-line verze digitálního 
povodňového plánu včetně plnohodnotných mapových služeb nad primárními 
GIS daty a snadnou přenositelnost a sdílení dat se systémem POVIS, který 
používá shodnou technologii. Bude použita technologie schopná interpretovat 
rastrové podklady získané v rámci projektu exportovaná z dPP ČR (data pro 
export ke stažení na webové adrese 
http://www.dppcr.cz/html_pub/exp_uvod.htm) 

- Bude respektována struktura a obsah mapových pohledů prezentovaný 
v digitálním povodňovém plánu ČR. Všechny mapové pohledy budou prioritně 
lokalizovány na těžiště území městských částí.  

- Nejvyšší úroveň mapového serveru bude tvořit uživatelská rozhraní: klientské 
(přímé) a internetové. GIS vrstva bude zprostředkovávat jednak vykreslování 
témat (mapy), jednak dotazování (vyhledávání objektů různých datových nebo 
geometrických vlastností). Modul pro připojení souborů typu SHP, DXF, VFK, 
ADF, E00-esri ASCII, běžných rastrových formátů a WMS je součástí mapového 
serveru, a zprostředkovává přístup k souborům (vrstvám) přímo pomocí 
souborového systému hostitelského počítače. 

- V případě serverové instalace na portálu Brna, bude část dat statického 
charakteru čerpána přímo z vytvořeného datového úložiště. Datové úložiště 
souborů bude shromažďovat data získaná z dPP ČR (rastry, data POVIS atd.) a 
další lokálně spravovaná data.  

- dPP městských částí bude vypracován formou internetové aplikace 
kompatibilní s dPP ČR. Aplikaci bude možno provozovat: 
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• Samostatně jako aplikaci spustitelnou na libovolném PC bez nutnosti 
instalace, a to z media tytu CD/DVD/flash disk a bez omezení počtu 
uživatelů/přístupů. 

• Samostatně jako aplikaci nainstalovanou na lokálním počítači. 
• Jako internetovou/intranetovou aplikaci provozovanou na serverech 

objednatele. 
• Jako tištěnou verzi identickou s digitální částí povodňových plánů 

(PDF). 
 
Základní rozsah digitálních povodňových plánů 
Digitální povodňové plány MČ budou zpracovány vždy pro celé správní území a budou 
obsahovat tyto části: 
• věcná část;  

• organizační část;  

• grafická část;  

• přílohy.  
 

Věcná část  

Věcná část bude splňovat náležitosti určené technickou odvětvovou normou TNV 75 
2931 Povodňové plány. Bude dodržena Metodika pro tvorbu digitálních povodňových 
plánů MŽP z roku 2014 a postupováno v souladu s dokumenty potřebnými ke splnění 
účelu povodňového plánu jako např. legislativní vymezení povodňové ochrany a řízení 
povodňové události.  
 
Věcná část bude obsahovat zejména tyto údaje:  
• hydrologická charakteristika správního území MČ;  

• historické povodně;  

• významné vodní toky;  

• přehled záplavových území;  

• evakuační místa;  

• postupové doby průtoků;  

• hlásné profily, srážkoměrné stanice;  

• lokality a objekty ohrožené povodní;  

• ohrožující (nebezpečné) objekty;  

• místa ohrožená ledovými jevy;  

• místa omezující odtokové poměry;  

• místa ohrožená přívalovými srážkami (bleskové povodně) 

• protipovodňová opatření;  

• vodní díla I. - IV. kategorie TBD;  

• vzorové formuláře dokumentů potřebných pro povodňovou službu (např. 
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Vyhlášení odvolání stupňů povodňové aktivity (SPA), příkaz, hlášení o 
povodňových stavech atd.)  

• data z dalších lokálních databází 
 
Organizační část  

Tato část bude zaměřena zejména na kontakty, spojení na povodňové komise a důležité 
organizace, instituce povodňové ochrany a údaje potřebné k zajištění osob ohrožených 
při povodni.  

 Části, které nemohou být veřejně přístupné - např. osobní údaje v povodňových 
komisích budou v neveřejné části dPP, přístupné pouze přes heslo.  
Organizační část bude složena z těchto částí:  
• povodňové komise;  

• spojení na důležité organizace;  

• identifikace pracoviště PK;  

• činnost PK při jednotlivých SPA;  

• evakuace osob včetně dopravních omezení a objízdných tras;  

• postupy činností povodňové komise při zjištění mezních stavů; 
• seznam legislativy, norem a metodických pokynů.  
 
Grafická část  

Bude tvořena z jednotlivých tematických vrstev, z kterých bude možné tvořit mapové 
pohledy, kombinující rastrové podklady, vektorová zobrazení s atributy v připojených 
databázích. Bude respektována struktura a obsah mapových pohledů prezentovaných 
v digitálním povodňovém plánu ČR. Všechny mapové pohledy budou prioritně 
lokalizovány na těžiště správního území MČ.  

Grafické zobrazení bude možné prostřednictvím běžných webových prohlížečů. 

Grafická část bude obsahovat zejména tyto mapové pohledy:  
• uživatelská mapa;  

• povodňové komise;  

• důležité organizace;  

• hlásné profily a srážkoměrné stanice;  

• objekty dPP;  

• postupové doby;  

• úseky s ledovými jevy;  

• vodní nádrže I – IV. kategorie TBD;  

• záplavová území; 

• protipovodňová opatření;  

• zaplavované komunikace a objízdné trasy;  
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• On-line mapy POVIS;  

• mapy rizik a ohrožení;  

• stanovená záplavová území včetně aktivních zón.  

• vybrané dostupné vrstvy objednatele.  
 
 

III. Projednávání, doba a místo plnění 
 
III.1. Zhotovitel se zavazuje v průběhu zpracování dílčí výsledky konzultovat s 

objednatelem a příslušnými MČ a řídit se jejich pokyny.  

III.2. Zhotovitel bude v pravidelných časových intervalech min. 1x za měsíc informovat 
objednatele o postupu prací.  

III.3. Zhotovitel předloží objednateli na prvním kontrolním dni, konaném do 30 dnů od 
účinnosti smlouvy, kalendář pravidelných kontrolních dnů. Z tohoto kontrolního dne, 
který bude svolán objednatelem, pořídí objednatel zápis. Na pravidelné kontrolní dny 
bude zhotovitel zvát i příslušné pracovníky MČ, jejichž dPP bude na kontrolním dni 
projednáván.  

III.4. Zhotovitel předloží objednateli dílo (včetně instalace na serveru) k závěrečnému 
připomínkování do 10 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy. Objednatel ve lhůtě 10 
pracovních dní tento návrh schválí nebo si vyžádá provedení změn. Zhotovitel je 
povinen požadavky objednatele zapracovat.  

III.5. Zhotovitel dopracuje dílo dle připomínek objednatele a nejpozději do 20 dnů od 
obdržení připomínek objednatele ho odevzdá objednateli.  

III.6. Dílo se pokládá za dokončené, nevykazuje-li vady a nedodělky.  

III.7. Místem odevzdání díla je budova Magistrátu města Brna, Kounicova 67,  601 67, 
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství.  

III.8. Dílo je objednatelem převzato na místě plnění a předání potvrzeno protokolem o 
předání a převzetí díla podepsaným pověřenými zástupci obou smluvních stran. 
Součástí protokolu je popis provedených prací a služeb a jejich zhodnocení.  

 
IV. Cena díla 

 
IV.1. Celková cena za poskytnutí celého plnění předmětu smlouvy činí:  

bez DPH:  3.135.000 Kč  

sazba DPH:  21  %  
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výše DPH:  658.350 Kč  

včetně DPH:  3.793.350  Kč  

IV.2. Sjednaná cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou, se započtením 
veškerých nákladů, rizik, příp. zisku, kterou je možné změnit pouze v případě změny 
sazby DPH, a to tak, že zhotovitel bude fakturovat sjednanou cenu díla, s daní z 
přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu 
uskutečněného zdanitelného plnění.  

IV.3. Podrobný rozpočet je uveden v příloze č. 1 k této smlouvě.  

 
V. Platební podmínky 

 
V.1. Záloha na platbu není sjednána. Platba proběhne výhradně v korunách českých.  

V.2. Podkladem pro úhradu ceny díla bude daňový doklad (faktura), která bude mít 
veškeré náležitosti daňového dokladu dle zvláštních právních předpisů, zejména dle 
Občanského zákoníku a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. Nedílnou součástí daňového dokladu (faktury) bude příslušný 
předávací protokol podepsaný objednatelem, resp. jím pověřenou osobou. Zhotovitel 
je oprávněn fakturu vystavit a doručit objednateli po řádném předání a převzetí 
celého díla dle čl. III. této smlouvy.  

V.3. Lhůta splatnosti faktur je 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Za 
den doručení faktury se považuje den uvedený na otisku razítka podatelny 
objednatele. Za okamžik uhrazení faktury se považuje den, kdy byla předmětná částka 
odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení splatnosti je zhotovitel oprávněn účtovat 
objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. 

V.4. V případě předložení vadné faktury, tj. faktury, která neobsahuje požadované údaje 
nebo obsahuje nesprávné údaje, není objednatel povinen takovou fakturu hradit. 
Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit 
zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. 

 
V.5. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu 

vystavením nové faktury. Nová 30denní lhůta splatnosti faktury začne běžet ode dne 
doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

 
V.6. Zhotovitel prohlašuje, že 

- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle 
této smlouvy (dále jen „daň“),  

- nejsou mu známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, 
kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém 
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postavení nenachází,  

- nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.  
 

VI. Způsob provádění díla 
 

VI.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu se všemi závaznými právními předpisy 
a podmínkami této smlouvy. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby 
jednotlivé fáze (části díla) na sebe plynule navazovaly tak, aby celé dílo bylo 
provedeno bez jakýchkoliv vad a nedodělků nejpozději ve lhůtách uvedených v čl. III. 
této smlouvy. 

VI.2. Za účelem provádění díla je zhotovitel povinen opatřit si veškeré podklady, jež jsou 
nezbytné pro řádné provedení díla dle této smlouvy. V souvislosti s povinností 
zhotovitele dle předchozí věty se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli pouze 
nezbytnou součinnost, a to vyjma činností odborné povahy ve vztahu k předmětu 
této smlouvy. 

VI.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s podmínkami 
uvedenými v podkladech, jež mu byly objednatelem předány, přičemž dílo musí být 
zhotovitelem současně provedeno tak, aby byla zajištěna návaznost plnění zhotovitele 
dle této smlouvy na příslušné podklady.  

VI.4. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele o všech skutečnostech, jež 
by mohly mít negativní vliv na provádění díla dle této smlouvy, a to zejména ve 
vztahu k době plnění dle čl. III. této smlouvy. 

VI.5. Zhotovitel je v rámci provádění díla povinen vypracovat veškerou dokumentaci, vč. její 
grafické části, s veškerými náležitostmi dle zvláštních právních předpisů vztahujících 
se na provádění díla, a to v podrobnostech zejména v souladu s metodikou pro 
tvorbu digitálních povodňových plánů Ministerstva životního prostředí ČR z roku 2014 
a v souladu s odvětvovou technickou normou TNV 75 29 31 Povodňové plány. 
Základní datové členění bude respektovat datové struktury POVIS a budou 
kompatibilní s dPP ČR.  

VI.6. Věcná a organizační část dPP (veřejné i neveřejné části) bude vyhotovena 2x za 
každou městskou část v tištěné podobě (tj. 1x pro MMB a 1x pro městskou část). V 
elektronické podobě budou dPP předány. 

VI.7. Zhotovitel se zavazuje konzultovat zpracování všech výstupů dle této smlouvy se 
zástupcem objednatele zejména na pravidelných kontrolních dnech (čl. III. odst. 3 
smlouvy). Případně mimořádné konzultace budou probíhat v předem dohodnutém 
termínu s objednatelem, který bude zhotovitelem oznámen objednateli minimálně 
s týdenním předstihem. 

VI.8. Je-li výsledkem plnění autorské dílo zhotovitele, objednatel je oprávněn takové dílo 
užívat bez omezení územního, věcného a časového rozsahu. 
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VI.9. Objednatel je oprávněn výsledek plnění dle této smlouvy poskytnout třetí osobě, a to 
ve stejném či menším rozsahu, v jakém je objednatel oprávněn dílo užívat. 

 
VII. Jakost díla 

 
VII.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby splňovalo veškeré náležitosti dle 

zvláštních právních předpisů, zejména dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, prováděcích 
právních předpisů, v souladu s metodikou pro tvorbu digitálních povodňových plánů 
Ministerstva životního prostředí ČR z roku 2014 a v souladu s odvětvovou technickou 
normou TNV 75 29 31 Povodňové plány. Základní datové členění bude respektovat 
datové struktury POVIS a budou kompatibilní s dPP ČR.  

VII.2. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s právní úpravou platnou ke dni předání 
celého díla objednateli. V případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změně 
příslušné právní úpravy, je zhotovitel povinen tuto skutečnost zohlednit i ve vztahu k 
již rozpracovaným částem díla. 

 
VIII. Bankovní záruka za řádné provedení díla 

 
VIII.1. Zhotovitel je povinen do 21 dnů po podpisu smlouvy o dílo, poskytnout objednateli 

originál záruční listiny ve sjednané výši, platné po dobu provádění díla, prodloužené o 
21 kalendářních dnů. Záruční listina musí obsahovat prohlášení banky, že uspokojí 
objednatele zaplacením jím stanovené částky na první požádaní a bez námitek. 

VIII.2. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude pokrývat finanční nároky objednatele 
za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé 
objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného či 
včasného provedení díla.  

VIII.3. Výše bankovní záruky za řádné provedení díla se stanovuje ve výši 400.000 Kč a 
objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem úspěšného předání a převzetí díla.  

VIII.4. Nepředložení záruční listiny zhotovitelem objednateli ani bez zbytečného odkladu po 
uplynutí sjednané lhůty je porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k 
odstoupení od smlouvy.  

 
 

IX. Předání díla 
 

IX.1. Zhotovitel je povinen předat dílo v následujícím počtu vyhotovení: 

• tištěnou formu jednotlivých MČ pro každou MČ a MMB vjednom vyhotovení (tzn. 
celkem ve dvou listinných vyhotoveních);  

• elektronickou verzi díla ve smyslu čl. VI.6 smlouvy. 
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IX.2. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez jakýchkoli vad a 
nedodělků v souladu s podmínkami této smlouvy. O předání a převzetí díla či jeho 
dílčí části zhotovitel sepíše protokol, který bude obsahovat: 
a) označení předmětu díla, 

b) označení objednatele a zhotovitele díla,  

c) číslo a datum uzavření této smlouvy, včetně čísel a dat uzavření případných 
dodatků,  

d) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),  

e) datum a místo sepsání protokolu,  

f) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 
 

IX.3. Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože obsahuje vady nebo nedodělky, je 
povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat. Dílo bude 
provedeno, až po odstranění všech vad či nedodělků, tj. předáním a převzetím díla 
bez jakýchkoli vad a nedodělků.  

IX.4. Místem předání díla je dle dohody smluvních stran sídlo objednatele (viz čl. III. odst. 7 
smlouvy). 

 
X. Záruční podmínky a vady díla 

 
X.1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 

právním předpisům, technickým normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k 
provedení díla nebo pokud nesplňuje účel této smlouvy anebo účel obvyklý. 

X.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a za vady, které se 
projeví v záruční době. 

X.3. Zhotovitel poskytuje na dílo, jako soubor všech prací a dodávek z titulu jeho plnění 
dle této smlouvy, záruku za jakost v délce 36 měsíců.  

X.4. Objednatel účastí svého zástupce či kontaktní osoby na kontrolních dnech při 
zpracovávání díla a jeho převzetím neodpovídá za její věcnou správnost, za její soulad 
splatnými technickými, normami a zákonnými předpisy, a vyjádřeními.  

X.5. Objednatel odpovídá za požadavky svého zástupce, či kontaktní osoby a za své 
připomínky ke koncepci řešení a k dokumentaci, na kterých trval i přes vyjádřený 
nesouhlas zhotovitele.  

X.6. Záruční doba běží ode dne převzetí díla objednatelem. 

X.7. Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné 
oznámení se považuje i oznámení e-mailem anebo prostřednictvím systému datových 
schránek), obsahujícího specifikaci zjištěné vady nebo jak se vada projevuje. Jakmile 
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objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné 
odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak. 

X.8. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 dnů ode dne doručení 
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je 
povinen vadu odstranit nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, 
pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.  

X.9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně na základě 
příslušného předávacího protokolu. V předávacím protokolu o odstranění vady 
objednatel, resp. jím pověřená osoba, potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, 
pro které odmítá uznat vadu za odstraněnou. Pro provedenou opravu platí záruka za 
jakost ve stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy. 

X.10. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla byť jen z 
části užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Uplatněním nároku z 
odpovědnosti za vady plnění není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. 

 
XI. Sankční ujednání 

 
XI.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez 

DPH uvedené v čl. IV. odst. 1 této smlouvy, a to za každý i jen započatý den prodlení 
se splněním lhůty uvedené v čl. III. odst. 4 nebo 5 této smlouvy. 

XI.2. V případě prodlení se započetím s odstraněním vady anebo s odstraněním vady v 
záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 
Kč za každý i jen započatý den prodlení a každou vadu zvlášť.  

XI.3. V případě porušení povinností k ochraně informací označených objednatelem za 
důvěrné je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč 
za každý jednotlivý případ porušení. 

XI.4. V případě porušení v povinnosti zhotovitele udržovat v platnosti a účinnosti pojištění 
dle čl. XIII. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
50.000,- Kč za každý i započatý měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou 
smlouvu se stanovenými parametry. 

XI.5. Pokud v rozporu s touto smlouvou nebude zhotovitel disponovat kvalifikací, kterou 
prokázal v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku před uzavřením této smlouvy, 
má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý 
případ. 

XI.6. V případě porušení jiné povinnosti dle této smlouvy, za kterou není sjednána zvláštní 
smluvní pokuta dle ustanovení uvedených výše v tomto článku, má objednatel nárok 
na smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý započatý den trvání takového porušení a 
každé jednotlivé porušení. 
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XI.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká 
nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl před okamžikem, kdy nastala skutečnost 
způsobující zánik závazku před řádným ukončením díla. 

XI.8. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za 
prodlení splněním. 

XI.9. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody 
lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši (tj. nárok objednatele na 
náhradu škody není dotčen ujednáním o smluvní pokutě ani jejím zaplacením). 

XI.10. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy ji objednatel u zhotovitele 
uplatnil. Objednatel je oprávněn smluvní pokuty započíst s jakoukoli pohledávkou 
zhotovitele vůči objednateli podle této smlouvy. 

 
XII. Zánik smlouvy 

 
XII.1. Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají způsoby stanovenými občanským 

zákoníkem, přičemž objednatel má právo písemně odstoupit od smlouvy z důvodu 
podstatného porušení smlouvy zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy 
zhotovitelem se zejména považuje, pokud dílo není zpracováváno včas v souladu s čl. 
VII. smlouvy. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu podstatného 
porušení povinnosti zhotovitele, jsou strany povinny si vrátit plnění, která si poskytly.  
V případě odstoupení některé ze smluvních stran od této smlouvy zůstávají v platnosti 
v této smlouvě obsažená ujednání smluvních stran o smluvních pokutách a náhradě 
škody.  

XII.2. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, popřípadě ji okamžitě ve 
vztahu k dalšímu plnění písemně vypovědět v případě, že nebude mít zajištěn 
dostatek finančních prostředků pro financování této zakázky. Výpovědní doba činí 14 
dní a počíná běžet ode dne doručení výpovědi objednatele zhotoviteli. 

XII.3. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. 

XII.4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí „nejpozději 
do 14 dnů“. 

XII.5. V případě zániku závazků dle této smlouvy před řádným splněním díla, bude 
zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od zániku závazku dle této smlouvy předat 
objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a 
uhradit mu případně vzniklou škodu.  
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XIII. Pojištění 
 

XIII.1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody 
způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy s pojistným plněním na škodní 
událost minimálně ve výši 5 mil Kč.  

XIII.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách a úplatách 
dle této smlouvy.  

XIII.3. Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy se shora 
uvedenými parametry předloží zhotovitel objednateli na písemnou výzvu nejpozději 
do 14 dnů. V případě změny pojištění předloží zhotovitel bezodkladně objednateli 
nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy.  

XIII.4. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním 
plnění dle této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena 
odpovědnost zhotovitele uhradit objednateli škodu či uspokojit jiné nároky 
objednatele, pokud nebudou uhrazeny z pojistné smlouvy. 

 
 

XIV. Zvláštní ujednání 
 

XIV.1. Zhotovitel je povinen chránit a zamezit přístupu k informacím, které objednatel označí 
za důvěrné. 

XIV.2. Závazky stanovené k ochraně informací objednatele, které jsou předmětem 
obchodního tajemství či důvěrnými informacemi objednatele, platí i po zániku 
závazků z této smlouvy. Nebude-li v této smlouvě stanoveno jinak, budou písemnosti 
mezi stranami dle dohody smluvních stran doručovány na adresu uvedenou v záhlaví 
této smlouvy.  

XIV.3. Zhotovitel je rovněž povinen poskytnout veškerou nezbytnou součinnost pro výkon 
finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy. 

XIV.4. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou 
prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy.  

XIV.5. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele, 
prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení předcházejícím 
uzavření této smlouvy, pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nový 
poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní 
poddodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou 
do 14 dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nový 
poddodavatel potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou 
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poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou zhotovitelem 
příslušné doklady předloženy. 

XIV.6. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět má být kofinancován z Operačního programu 
Životní prostředí (dále jen „OPŽP“); prioritní osa: 1 Zlepšování kvality vody a snižování 
rizika povodní, podporovaná aktivita 1.4.3 – Budování a rozšíření varovných, hlásných, 
předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány. 
Zhotovitel prohlašuje, že si je plně vědom způsobu financování úplaty, sjednané dle 
této smlouvy, přičemž se náležitě seznámil se všemi podmínkami stanovenými tímto 
operačním programem, které se zavazuje pro účely této smlouvy, jakož i projektu, 
dodržovat.  

XIV.7. Zhotovitel se zavazuje učinit veškeré nezbytné úkony a opatření vedoucí ke splnění 
všech podmínek OPŽP v rámci plnění svých povinností z této smlouvy.  

XIV.8. Zhotovitel se rovněž zavazuje dodržovat pravidla publicity, resp. poskytnout 
nezbytnou součinnost Objednateli k jejich provádění, v rozsahu vyplývajícím 
z Nařízení komise (ES). 

XIV.9. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení či ověřené kopie této smlouvy 
včetně jejích dodatků, originály či ověřené kopie účetních dokladů a dalších dokladů 
vztahujících se k realizaci plnění, a to do 31. 12. 2033. 

XIV.10. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli a na základě jeho žádosti též poskytovateli 
dotace, příslušnému Řídicímu orgánu operačního programu či jeho zprostředkujícímu 
subjektu, či jiným pověřeným orgánům (MMR, MF ČR, Evropské komisi, Evropskému 
účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému orgánu finanční správy 
a dalších oprávněných orgánů státní správy, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 
aj.) ověřit realizaci projektu prostřednictvím přezkoumání dokumentů nebo kontrol na 
místě plnění a v případě nutnosti provést kompletní audit na základě podkladových 
materiálů k účtům, účetním dokladům a veškerým dalším dokladům týkajícím se 
financování zboží. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace 
a dokumentaci související s dílem všem subjektům uvedeným v předchozí větě 
a vytvořit těmto subjektům podmínky k provedení kontroly vztahující se k plnění díla 
včetně poskytnutí součinnosti. Tyto kontroly se mohou uskutečnit do 31. 12. 2033. 
Objednatel se zavazuje zajistit, že práva výše uvedených kontrolních institucí provádět 
audity, kontroly a ověření se budou stejnou měrou vztahovat, a to za stejných 
podmínek a podle stejných pravidel na jakéhokoli poddodavatele či jakoukoli jinou 
stranu, která má prospěch z finančních prostředků poskytnutých v rámci této smlouvy. 

XIV.11. Zhotovitel se rovněž zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční 
kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a 
o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
a ze zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a to v souvislosti s plněním 
předmětu této smlouvy. 
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XV. Závěrečná ujednání 
 
XV.1. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit závazky plynoucí z této 

smlouvy třetí osobě. 

XV.2. Smluvní strany prohlašují, že mají plnou způsobilost k právnímu jednání, tuto smlouvu 
uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

XV.3. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných 
důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s předmětem této smlouvy a že práce 
mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou. 

XV.4. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České 
republiky. 

XV.5. Není-li ve smlouvě stanoveno výslovně jinak, změnit nebo doplnit smlouvu mohou 
smluvní strany pouze formou písemných dodatků, při respektování právní úpravy 
obsažené v ZZVZ. 

XV.6. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými osobami smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 
vyhotovení. 

XV.7. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele se smluvní strany dohodly, že 
zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této 
smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů 
(zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, a ZZVZ). 

XV.8. Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem 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. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení 
metadat provede objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této 
smlouvy byly zhotoviteli sděleny.  

XV.9. V případě plurality osob na straně zhotovitele nesou odpovědnost za plnění této 
smlouvy všechny tyto subjekty společně a nerozdílně. 

XV.10. Veškeré případné spory ze smlouvy budou v prvé řadě řešeny smírem. Pokud smíru 
nebude dosaženo během 30 dnů, všechny spory ze smlouvy a v souvislosti s ní budou 
řešeny věcně a místně příslušným soudem v České republice. 

XV.11. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ust. § 557 a § 1805 
odst. 2 Občanského zákoníku. 
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XV.12. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá 
smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ust. § 1793 Občanského 
zákoníku. 

XV.13. Stane-li se kterákoliv část této smlouvy neplatná či stane-li se plnění dle této smlouvy 
plněním nemožným, ve zbytku této smlouvy jsou poté smluvní strany závazkem 
vázány, ledaže z obsahu závazku nebo účelu smlouvy vyplývá, že zbylé plnění nemá 
pro objednatele význam. 

XV.14. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

• Příloha č. 1: Podrobný rozpočet díla  

• Příloha č. 2: Smlouva o zpracování osobních údajů  

• Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů  

Doložka 
 

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R8/007 dne 19. 12. 2018.  
 

V Brně dne  
(podepsáno elektronicky) 

 

V Praze dne 15. 1. 2019  
(podepsáno elektronicky) 

 

 

Ing. Marta Kolková 

Vedoucí Odboru vodního a lesního 
hospodářství a zemědělství MMB 

na základě pověření 
 

Ing. Jiří Frýba 

člen představenstva společnosti 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. za 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
na základě plné moci ze dne 6. 11. 2018 za 

HYDROSOFT Veleslavín s.r.o. a ENVIPARTNER 
s.r.o. 

 

 

Ing. Jan Cihlář 

člen představenstva společnosti 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. za 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
na základě plné moci ze dne 6. 11. 2018 za 

HYDROSOFT Veleslavín s.r.o. a ENVIPARTNER 
s.r.o. 

 

Ing. Jan 
Cihlář

Digitally signed 
by Ing. Jan Cihlář 
Date: 2019.01.15 
17:51:52 +01'00'

Ing. Jiří 
Frýba

Digitálně podepsal 
Ing. Jiří Frýba 
Datum: 2019.01.15 
20:01:28 +01'00'



Příloha č. 1 smlouvy na veřejnou zakázku „Digitální povodňové plány pro 22 MČ Brna“

Název MJ Počet Cena za MJ Cena bez DPH DPH 21% Cena s 21% DPH
1. HTML aplikace 
1.1. Aktualizace textové části digitálního povodňového plánu 9 10 000 Kč 90 000 Kč 18 900 Kč 108 900 Kč

1.2. Zpracování dat povodňového plánu města vč. počtu ohrožených obyvatel v území   9 12 000 Kč 108 000 Kč 22 680 Kč 130 680 Kč

1.3. Prolinkování a propojení textové části s mapou 9 10 000 Kč 90 000 Kč 18 900 Kč 108 900 Kč
Celkem Celkem 288 000 Kč 60 480 Kč 348 480 Kč

2. Mapová část 9

2.1.
Transformace projektu digitálního povodňového plánu ČR a digitálního 
povodňového plánu  kraje pro potřeby MČ

9 10 000 Kč 90 000 Kč 18 900 Kč 108 900 Kč

2.2. Konfigurace mapového projektu města a začlenění lokálních dat 9 10 000 Kč 90 000 Kč 18 900 Kč 108 900 Kč

2.3.
Zpracování uživatelských šablon mapového projektu pro formátování výstupů z 
digitálního povodňového plánu

9 10 000 Kč 90 000 Kč 18 900 Kč 108 900 Kč

2.4. Verifikace mapových vrstev MČ 9 10 000 Kč 90 000 Kč 18 900 Kč 108 900 Kč
Celkem Celkem 360 000 Kč 75 600 Kč 435 600 Kč

3. Databázová část - Hlavní databáze 9

3.1. Založení a naplnění (případně verifikace) databáze POVIS  povodňové komise MČ 9 2 000 Kč 18 000 Kč 3 780 Kč 21 780 Kč

3.2. Naplnění databáze POVIS důležitých organizací MČ 9 4 000 Kč 36 000 Kč 7 560 Kč 43 560 Kč
3.3. Naplnění databáze POVIS evakuačních míst MČ 9 5 000 Kč 45 000 Kč 9 450 Kč 54 450 Kč
3.4. Naplnění databáze POVIS ohrožených a ohrožujících objektů MČ 9 16 000 Kč 144 000 Kč 30 240 Kč 174 240 Kč
3.5. Naplnění databáze POVIS míst omezující odtokové poměry MČ 9 5 000 Kč 45 000 Kč 9 450 Kč 54 450 Kč

Celkem Celkem 288 000 Kč 60 480 Kč 348 480 Kč
4. Databázová část - Vedlejší databáze 9

4.1.
Naplnění dalších databází  POVIS -protipovodňová  opatření,  ledové jevy, vodní 
nádrže, dopravní omezení (pokud jsou k dispozici), hlásné profily, postupové 
doby.

9 5 000 Kč 45 000 Kč 9 450 Kč 54 450 Kč

4.2. Naplnění databáze POVIS - fotodokumentace 9 5 000 Kč 45 000 Kč 9 450 Kč 54 450 Kč

4.3.
Aplikace pro správu povodňových plánů vlastníků nemovitostí s možností zasílání 
SMS zpráv

9 10 000 Kč 90 000 Kč 18 900 Kč 108 900 Kč

4.4.
Naplnění databáze vlastníků nemovitostí pro MČ, zpracování elektronického 
formuláře pro sběr dat a zabezpečení nástrojů aplikace k jejich zpracování

l 14 000 Kč 126 000 Kč 26 460 Kč 152 460 Kč

4.5.
Vizualizace databáze povodňových plánů vlastníků nemovitostí v rámci mapového 
projektu

9 10 000 Kč 90 000 Kč 18 900 Kč 108 900 Kč

Celkem 396 000 Kč 83 160 Kč 479 160 Kč

Cena celkem 1 332 000 Kč 279 720 Kč 1 611 720 Kč

Název MJ Počet Cena za MJ Cena bez DPH DPH 21% Cena s 21% DPH
1. HTML aplikace 
1.1. Aktualizace textové části digitálního povodňového plánu 13 10 000 Kč 130 000 Kč 27 300 Kč 157 300 Kč

1.2. Zpracování dat povodňového plánu obce vč. počtu ohrožených obyvatel v území   13 10 000 Kč 130 000 Kč 27 300 Kč 157 300 Kč

1.3. Prolinkování a propojení textové části s mapou 13 10 000 Kč 130 000 Kč 27 300 Kč 157 300 Kč
Celkem 1 Celkem 390 000 Kč 81 900 Kč 471 900 Kč

2. Mapová část 13

2.1.
Transformace projektu digitálního povodňového plánu ČR a digitálního 
povodňového plánu  kraje pro potřeby MČ

13 10 000 Kč 130 000 Kč 27 300 Kč 157 300 Kč

2.2. Konfigurace mapového projektu obce a začlenění lokálních dat 13 10 000 Kč 130 000 Kč 27 300 Kč 157 300 Kč

2.3.
Zpracování uživatelských šablon mapového projektu pro formátování výstupů z 
digitálního povodňového plánu

13 10 000 Kč 130 000 Kč 27 300 Kč 157 300 Kč

2.4. Verifikace mapových vrstev MČ 13 10 000 Kč 130 000 KČ 27 300 Kč 157 300 Kč
Celkem Celkem 520 000 Kč 109 200 Kč 629 200 Kč

3. Databázová část - Hlavní databáze 13

3.1. Založení a naplnění (případně verifikace) databáze POVIS  povodňové komise MČ 13 2 000 Kč 26 000 Kč 5 460 Kč 31 460 Kč

3.2. Naplnění databáze POVIS důležitých organizací MČ 13 3 000 Kč 39 000 Kč 8 190 Kč 47 190 Kč
3.3. Naplnění databáze POVIS evakuačních míst MČ 13 3 000 Kč 39 000 Kč 8 190 Kč 47 190 Kč
3.4. Naplnění databáze POVIS ohrožených a ohrožujících objektů MČ 13 14 000 Kč 182 000 Kč 38 220 Kč 220 220 Kč
3.5. Naplnění databáze POVIS míst omezující odtokové poměry MČ 13 5 000 Kč 65 000 Kč 13 650 Kč 78 650 Kč

Celkem Celkem 351 000 Kč 73 710 Kč 424 710 Kč
4. Databázová část - Vedlejší databáze 13

4.1.
Naplnění dalších databází  POVIS -protipovodňová  opatření, vodní nádrže, 
dopravní omezení (pokud jsou k dispozici)

13 4 000 Kč 52 000 Kč 10 920 Kč 62 920 Kč

4.2. Naplnění databáze POVIS - fotodokumentace 13 5 000 Kč 65 000 Kč 13 650 Kč 78 650 Kč

4.3.
Aplikace pro správu povodňových plánů vlastníků nemovitostí s možností zasílání 
SMS zpráv

13 10 000 KČ 130 000 Kč 27 300 Kč 157 300 Kč

4.4.
Naplnění databáze vlastníků nemovitostí pro MČ, zpracování elektronického 
formuláře pro sběr dat a zabezpečení nástrojů aplikace k jejich zpracování

13 10 000 Kč 130 000 Kč 27 300 Kč 157 300 Kč

4.5.
Vizualizace databáze povodňových plánů vlastníků nemovitostí v rámci mapového 
projektu

13 10 000 Kč 130 000 Kč 27 300 Kč 157 300 Kč

Celkem Celkem 507 000 Kč 106 470 Kč 613 470 Kč

Cena celkem 1 768 000 Kč 371 280 Kč 2 139 280 Kč

5. Školení a testování - provšechny MČ
5.1. Proškolení uživatelů digitálních povodňových plánů (min. 5 hod.) 1 13 000 Kč 13 000 Kč 2 730 Kč 15 730 Kč
5.2. Testování a vyhodnocení funkčnosti digitálních povodňových plánů 22 1 000 Kč 22 000 Kč 4 620 Kč 26 620 Kč

Celkem 35 000 Kč 7 350 Kč 42 350 Kč

Název MJ Počet Cena za MJ Cena bez DPH DPH 21% Cena s 21% DPH
MČ nad 10 000 obyvatel 9 1 332 000 Kč 279 720 Kč 1 611 720 Kč
MČ do 10 000 obyvatel 13 1 768 000 Kč 371 280 Kč 2 139 280 Kč
Školení a testování - pro všechny MČ 1 35 000 Kč 7 350 Kč 42 350 Kč

3 135 000 Kč 658 350 Kč 3 793 350 KčCELKEM

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - dPP MČ nad 10 000 obyvatel (Bohunice, Bystrc, Líšeň, Řečkovice a Mokrá Hora, Sever, Starý Lískovec, Střed, Žabovřesky, Židenice)

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - dPP MČ do 10 000 obyvatel (Bosonohy, Černovice, Chrlice, Ivanovice, Jehnice, Jih, Jundrov, Kníničky, Komín, Maloměřice a Obřany, Medlánky, 
Tuřany, Žebětín)

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - souhrn



Příloha č. 2 smlouvy na veřejnou zakázku „Digitální povodňové plány pro 22 MČ Brna“ 

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

uzavřená níže uvedeného dne podle článku 28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) mezi následujícími smluvními stranami (dále jen 
„smlouva“): 

 
Statutární město Brno 
se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno 
IČO: 44992785 
zastoupené: ____________________________________ 

(dále jen „Správce“) 
 
a 
 
Společnost „VRV + HYDROSOFT + ENVIPARTNER“ 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
IČO: 471 16 901  
se sídlem: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5 
zapsaná v: OR vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. oddíl B, vložka 1930  
zastoupený:  ____________________________________  
  ____________________________________ 
Vedoucí společník společnosti 

a 

HYDROSOFT Veleslavín s.r.o. 
IČO: 610 61 557 
se sídlem: U Sadu 62/13, 162 00 Praha 6 
zapsaná v: OR vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. oddíl C, vložka 43062 
zastoupený: Ing. Zuzanou Čopákovou, jednatelkou 
Společník č. 1 společnosti, zastoupený společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. na 
základě plné moci ze dne 6. 11. 2018 

a 

ENVIPARTNER s.r.o. 
IČO: 283 58 589 
se sídlem: Vídeňská 55, 639 00 Brno 
zapsaná v: OR vedeném u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn. oddíl C, vložka 63565 
zastoupený: Ing. Radomírem Salvetem, jednatelem 
Společník č. 2 společnosti, zastoupený společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. na 
základě plné moci ze dne 6. 11. 2018 
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(dále jen „Zpracovatel“) 

(Správce a Zpracovatel dále jen „smluvní strany“ a jednotlivě „smluvní strana“) 
 

v následujícím znění: 

Čl. I 
Úvodní ustanovení 

1.1 Správce předává Zpracovateli ke zpracování osobní údaje za účelem plnění následující 
smlouvy uzavřené mezi Správcem a Zpracovatelem: smlouva uzavřená v návaznosti na 
výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Digitální povodňové plány 
pro 22 MČ Brna“ (dále jen „Plnění“). 

1.2 Správce a Zpracovatel uzavírají tuto smlouvu v souladu s požadavkem čl. 28 GDPR. 
Účelem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při zpracování 
osobních údajů, zejména s ohledem na zajištění odpovídající úrovně jejich zabezpečení 
a na jejich ochranu. 

Čl. II 
Předmět zpracování, kategorie osobních údajů a subjektů údajů, doba zpracování 

2.1 V souvislosti s Plněním jsou Zpracovatelem zpracovávány osobní údaje následujících 
kategorií fyzických osob - subjektů údajů: [doplnit – např. osobní údaje v povodňových 
komisích]. 

2.2 V souvislosti s Plněním jsou Zpracovatelem zpracovávány osobní údaje fyzických osob 
za následujícím účelem: [doplnit]. 

2.3 V souvislosti s Plněním jsou Zpracovatelem zpracovávány následující kategorie 
osobních údajů fyzických osob: [doplnit – např. identifikační údaje (jméno a příjmení, 
datum narození), adresní údaje (bydliště, adresa pro doručování), kontaktní údaje 
(telefonní číslo, e-mailová adresa)]. 

2.4 V souvislosti s Plněním jsou osobní údaje zpracovávány Zpracovatelem pouze po dobu 
nezbytně nutnou k poskytování Plnění, nejdéle však do [doplnit, případně upravit], 
pokud nebude mezi smluvními stranami dohodnuto v průběhu trvání smlouvy písemně 
jinak.  

2.5 O rozsahu a době zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytováním Plnění 
Zpracovatele rozhoduje vždy výhradně Správce. 

2.6 Osobní údaje jsou / nejsou [vybrat jednu z variant] zpracovávány Zpracovatelem 
prostřednictvím automatizovaných prostředků.  

Čl. III 



Stránka 3 z 7 
 

Prohlášení smluvních stran 

3.1 Správce prohlašuje, že je v postavení správce osobních údajů zpracovávaných 
Zpracovatelem na základě této smlouvy. 

3.2 Správce prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy plní všechny své povinnosti dle 
právních předpisů o ochraně osobních údajů, zejména zpracovává osobní údaje 
výhradně na základě platných právních titulů, v rozsahu a způsobem odpovídajícím 
sledovanému účelu, informuje subjekty údajů o prováděném zpracování, umožňuje 
subjektům údajů výkon jejich práv v rozsahu předvídaném GDPR. Správce se současně 
zavazuje k plnění těchto povinností také po celou dobu platnosti této smlouvy. 

3.3 Zpracovatel prohlašuje, že je v postavení zpracovatele osobních údajů zpracovávaných 
na základě této smlouvy. 

Čl. IV 
Práva a povinnosti smluvních stran 

4.1 Zpracovatel zpracovává osobní údaje výlučně na základě pokynů Správce, a to za 
účelem poskytování Plnění. Zpracovatel se zavazuje neužít zpracovávané osobní údaje 
pro své vlastní potřeby a účely odlišné od poskytování Plnění.  

4.2 Zpracovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o zpracovávaných osobních údajích. 
Zpracovatel zajistí, aby jeho zaměstnanci i další osoby podílející se na jeho straně na 
zpracování byli v souladu s účinnými právními předpisy poučeni o povinnosti 
mlčenlivosti a o možných následcích pro případ porušení této povinnosti. Povinnost 
zachování mlčenlivost Zpracovatele trvá i po ukončení platnosti této smlouvy.  

4.3 Zpracovatel je oprávněn předat zpracovávané osobní údaje třetí osobě výhradně na 
základě písemného požadavku nebo souhlasu Správce. 

4.4 Zpracovatel je oprávněn přistupovat ke zpracovávaným osobním údajům pouze za 
účelem poskytování Plnění a pouze v nezbytném rozsahu. 

4.5 Zpracovatel je povinen poskytovat Správci požadovanou součinnost při splnění 
povinnosti Správce reagovat na žádosti subjektu údajů ve smyslu čl. 12 až 23 GDPR 
(např. na žádost o přístup ke zpracovávaným osobním údajům, žádost o opravu 
nesprávně zpracovávaných osobních údajů, žádost o výmaz osobních údajů, žádost o 
omezení zpracování osobních údajů). K zajištění plnění této povinnosti je Zpracovatel 
povinen aplikovat vhodná organizační a technická opatření. 

4.6 Zpracovatel je povinen zajišťovat náležité zabezpečení zpracovávaných osobních údajů 
a poskytovat Správci nezbytnou součinnost k plnění jeho povinnosti ohlašování případů 
porušení zabezpečení osobních údajů ve smyslu čl. 33 GDPR a oznamování případů 
porušení zabezpečení osobních údajů subjektům údajů ve smyslu čl. 34 GDPR. 
Zpracovatel je za tímto účelem zejména povinen oznámit Správci bezodkladně, 
nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění, porušení zabezpečení 
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zpracovávaných osobních údajů včetně přibližného počtu dotčených subjektů údajů, 
dotčených záznamů a pravděpodobných důsledků.   

4.7 Zpracovatel je povinen poskytnout Správci požadovanou součinnost a veškeré 
informace k doložení skutečnosti, že byly splněny povinnosti stanovené v této smlouvě 
a je povinen umožnit provedení auditů, kontrol a inspekcí. 

4.8 Zpracovatel je povinen postupovat při zpracování osobních údajů tak, aby subjekt 
údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na ochranu před 
neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektů údajů a na 
právu na zachování lidské důstojnosti.  

4.9 Pokud nestanoví právní řád nebo písemná smlouva jinak, je Zpracovatel povinen po 
skončení platnosti smlouvy předat (vrátit) veškeré zpracovávané osobní údaje zpět 
Správci, a je povinen vymazat veškeré kopie předaných/zpracovávaných osobních 
údajů. 

Čl. V. 
Zabezpečení osobních údajů 

5.1 Zpracovatel přijal a zavazuje se udržovat taková technická a organizační opatření, aby 
nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich 
změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, dočasné nedostupnosti, k jejich 
jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Na 
požádání je Zpracovatel povinen kdykoliv Správci písemně sdělit způsob zabezpečení 
ochrany osobních údajů pro posouzení míry dostatečnosti tohoto zabezpečení. 

5.2 Za účelem naplnění požadavku uvedeného v odst. 5.1 této smlouvy Zpracovatel přijal 
a zavazuje se udržovat zejména následující opatření: [Konkrétní opatření a záruky 
uvedené níže k úpravě/odstranění/doplnění s ohledem na konkrétního Zpracovatele 
a povahu jeho zpracování]: 

a) písemnosti a digitální záznamová média, která obsahují osobní údaje, musí být 
uložena výhradně v uzamykatelných prostorách Zpracovatele, to platí i pro kopie 
písemností obsahující osobní údaje; 

b) na pracovišti Zpracovatele je povinnost dodržovat pravidla bezpečnosti práce 
včetně požárních a poplachových pravidel tak, aby nedošlo ke zničení uložených 
písemností a digitálních záznamových médií v důsledku požáru, potopy nebo jiné 
havárie; 

c) data obsahující zpracovávané osobní údaje, která jsou uložena v pracovních 
počítačích Zpracovatele (jeho zaměstnanců a osob v obdobném postavení), musí 
být zabezpečena před volným přístupem neoprávněných osob prostřednictvím 
povinné autentizace, platí zákaz sdělení nebo zpřístupnění autentizačních údajů 
pověřených osob Zpracovatele třetí osobě; 
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d) přístup k osobním údajům bude umožněn výlučně omezenému počtu pověřených 
osob Zpracovatele, které budou v pracovněprávním či jiném obdobném smluvním 
poměru ke Zpracovateli, budou předem prokazatelně seznámeny s povahou, 
rozsahem a účelem zpracování osobních údajů a budou povinny zachovávat 
mlčenlivost o všech okolnostech, o nichž se dozví v souvislosti se zpřístupněním 
osobních údajů; 

e) osobní údaje budou pověřeným osobám Zpracovatele zpřístupněny pouze 
v rozsahu nezbytném pro realizaci Plnění; 

f)      zajištění neustálé důvěrnosti, integrity, dostupnosti a odolnosti zpracovávaných 
osobních údajů, zavedená opatření a jejich korektní fungování bude Zpracovatel 
pravidelně kontrolovat; 

g) schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě 
fyzických či technických incidentů, a to zejména pravidelným zálohováním; 

h) proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených 
technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování; 

i)     odpovídající antivirová ochrana při zpracování v rámci inf. systému; 

j)     šifrovaný přenos zpracovávaných osobních údajů v rámci užívaného inf. systému; a 

k) servery se zpracovávanými osobními údaji umístěny v uzamčené serverovně.  

5.3 Zpracovatel se zavazuje na písemnou žádost Správce přijmout v přiměřené lhůtě 
stanovené Správcem další záruky za účelem dosažení odpovídající úrovně technického 
a organizačního zabezpečení osobních údajů, zejména přijmout další opatření, aby 
nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům. 

5.4 Zpracovatel se zavazuje vést dokumentaci o přijatých technických a organizačních 
opatřeních k zajištění ochrany osobních údajů dle požadavků GDPR, přičemž zajišťuje, 
kontroluje a odpovídá zejména za: 

a) plnění pokynů osobami, které mají bezprostřední přístup k osobním údajům;  

b) zabránění neoprávněným osobám přistupovat k osobním údajům; 

c) zabránění neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či 
vymazání záznamů obsahujících osobní údaje.  

5.5 V případě zjištění porušení záruk dle odst. 5.2 této smlouvy je Zpracovatel povinen 
zajistit bezodkladně stav odpovídající stanoveným zárukám, nejpozději však do 3 (třech) 
pracovních dnů poté, co je k tomu Správcem vyzván, nehrozí-li riziko z prodlení. 

Čl. VI 
Doba trvání této smlouvy 
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6.1 Tato smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými 
zástupci smluvních stran. 

6.2 Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. 

6.3 Tuto smlouvu může kterákoliv smluvní strana ukončit výpovědí, výpovědní doba činí 
šest kalendářních měsíců ode dne jejího doručení druhé smluvní straně. Odst. 6.4 
smlouvy tímto není dotčen. 

6.4 V případě, že Zpracovatel v důsledku změny legislativy, interních předpisů Správce 
nebo ukončení jiných souvisejících smluv uzavřených se Správcem přestane vykonávat 
Plnění, je kterákoliv smluvní strana oprávněna ukončit tuto smlouvu výpovědí s 
výpovědní dobou jeden kalendářní měsíc ode dne doručení druhé smluvní straně. 
Výpověď z tohoto důvodu může být podána až poté, co Zpracovatel přestane 
vykonávat Plnění   

6.5 Ukončení účinnosti této smlouvy se však nedotýká ustanovení, která mají ze své povahy 
nebo výslovného ujednání přetrvat i po ukončení její účinnosti (typicky povinnost 
zachování mlčenlivosti dle odst. 4.2 této smlouvy). 

Čl. VII 
Závěrečná ustanovení 

7.1 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran 
obdrží po jednom vyhotovení. 

7.2 Tato smlouva může být doplněna a pozměněna pouze písemným dodatkem 
podepsaným oběma smluvními stranami. 

7.3 Pokud některé z ustanovení této smlouvy je neplatné, nebo se stane později neplatným, 
nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že některé 
z ustanovení této smlouvy je neplatné, nebo se stane později neplatným nebo 
neúčinným, zavazují se smluvní strany, že ho nahradí ustanovením, které nejvíce 
odpovídá původní vůli smluvních stran a účelu podle této smlouvy. 

7.4 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že jejich smluvní 
volnost není omezena. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena za 
nevýhodných podmínek nebo v tísni, že si ji řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly 
a na znamení souhlasu s jejím obsahem připojují své vlastnoruční podpisy. 

 

Doložka 
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Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. _______ dne __. ___. _____.    

 

V __________________dne __________________ V _________________ dne ____________________ 

 

 

________________________________   ________________________________ 
Správce      Zpracovatel 
 



Příloha č. 3 smlouvy o dílo

Seznam poddodavatelů pro realizaci veřejné zakázky

Dodavatel vyplní v souladu s čl. 8. zadávací dokumentace seznam poddodavatelů, které

předpokládá využít v rámci realizace předmětu veřejné zakázky, a to ve formě vyplnění níže

uvedené tabulky, kterou vyplní v předepsaných kolonkách.

Seznam poddodavatelů

(elektronicky podepsáno spolu se smlouvou)

Ing. Jiří Frýba

člen představenstva společnosti

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. za
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

na základě plné moci ze dne 6. 11. 2018 za
HYDROSOFT Veleslavín s.r.o. a ENVIPARTNER s.r.o.

Ing. Jan Cihlář

člen představenstva společnosti

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. za
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

na základě plné moci ze dne 6. 11. 2018 za
HYDROSOFT Veleslavín s.r.o. a ENVIPARTNER s.r.o.

Pol.
Obchodní firma, sídlo a identifikační

číslo PODDODAVATELE
Specifikace plnění poskytovaného poddodavatelem

1. Ing. Jana Nečesánková

779 00 Olomouc

IČ: 05309565

Zpracování mapové a databázové části digitálního

povodňového plánu dvou městských částí

2.
--- ---

3.
--- ---

4.
--- ---

5.
--- ---


