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Příloha č. 3 zadávací dokumentace*

Obchodní podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu:*

„Výroba a instalace odpočívek a informačních tabulí na soutoku řek Moravy
a Dyje“*

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Tento text není součástí smlouvy – dodavatel jej vymaže!

Smlouva o poskytnutí služeb

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů a dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany

1. Jihomoravský kraj
zastoupený: JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského kraje
se sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
IČO: 70888337
DIČ: CZ70888337, je plátcem DPH
kontaktní osoba: Ing. Ivo Minařík, MPA, vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu

Jihomoravského kraje
Ing. Jaroslav Keprt, oddělení strategického rozvoje odboru regionálního
rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 27-7494420217/0100
tel.:
fax.:
email:

(dále jen „objednatel“)

a

2. EKOVYSOČINA s.r.o.
zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně C 90797
zastoupený:
se sídlem: Baliny 1, 594 01 Baliny
IČO: 04589939
DIČ: CZ04589939, je plátce DPH
kontaktní osoba
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č.ú.: 419410399/0800
tel.:
e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)
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II. 
Účel smlouvy 

 
1. Účelem této smlouvy je uspokojení potřeby objednatele spočívající v řádném a včasném 

zhotovení a předání díla v celém rozsahu jeho zadání zhotovitelem, a tím i 
zajištění informovanosti a odpočinku turistů pohybujících se podél Moravské stezky (značení KČT 
č. 4) od Hodonína přes místo soutoku řek Moravy a Dyje až po Pohansko. 
 

2. Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu 
s názvem „Výroba a instalace odpočívek a informačních tabulí na soutoku řek Moravy a Dyje“ 
zadávané v návaznosti na projekt „Soutok Moravy a Dyje pro turisty – vybudování infrastruktury 
cestovního ruchu na česko-rakouské hranici“, registrační číslo projektu M00234, 
spolufinancovaný z programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-
2013. Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávací 
dokumentací veřejné zakázky. 

 
 

III. 
Předmět smlouvy 

 
1. Za podmínek stanovených touto smlouvou a v souladu s jejím účelem se zhotovitel zavazuje 

provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít 
a zaplatit cenu díla. 

 
2. Dílem podle této smlouvy je provedení všech činností, které povedou ke zhotovení a instalaci 9 ks 

odpočívek a 11 ks oboustranných informačních tabulí na určená místa podél Moravské stezky 
(značení KČT č. 4) od Hodonína přes místo soutoku řek Moravy a Dyje až po Pohansko dle přílohy 
č. 1 a 2 této smlouvy. 
 

3. Dílem se rozumí zejména: 
a) výroba odpočívek a informačních tabulí dle přílohy č. 2 a 3 této smlouvy, 
b) návrh designu (grafický návrh) informačních tabulí, 
c) tisk a aplikace grafiky na oboustranné informační tabule a laminování, 
d) kompletace a montáž odpočívek a informačních tabulí na určená místa v prostoru soutoku 

řek Moravy a Dyje dle přílohy č. 1 a 2 této smlouvy. 
 
4. Požadavky na odpočívky: 

 

odpočívka lavice se stolem lavice se stolem a stříškou 

počet 5 ks 4 ks 

rozměry a provedení dle přílohy č. 3 této smlouvy 

materiál smrkové dřevo – masiv (kulatina v průměru 260–300 mm), 
odkorněno, opatřeno napouštěcím nátěrem a 2x lazurou v odstínu 

kaštan 

spoje mechanické pomocí vrutů do dřeva, jiný spojový materiál 
uložení v místě styku 
se zeminou 

na betonových dlaždicích 200 mm x 200 mm x 60 mm 

kotvení v délce 600–1 000 mm do zemně – impregnace 

střecha  falcované desky, krytina kanadský 
šindel 
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5. Požadavky na informační tabule – vše bude zajištěno zhotovitelem, pokud není dále uvedeno 

jinak: 
a) zhotovitel zpracuje návrh designu pro informační tabule v jednotném grafickém stylu 

v souladu s touto smlouvou a zajistí odsouhlasení návrhu designu objednatelem před 
realizací dalších částí plnění, 

b) informační tabule budou navrženy vzhledově tak, aby se stojnami tvořily harmonický celek, 
který zapadne do okolního prostředí a nenaruší přírodní ráz okolí, ve kterém budou 
umístěny, 

c) požadavky na obsah informačních tabulí: 
i) v české jazykové mutaci, 
ii) název místa umístění, 
iii) logo objednatele, Lesů České republiky, s.p., Povodí Moravy, s.p., Biosférické rezervace 

Dolní Morava, loga poskytne objednatel, 
iv) texty obsahující informace o daném místě, o fauně a flóře, o Moravské stezce, Lesích 

České republiky, s.p., stavbách Povodí Moravy, s.p., Biosférické rezervaci Dolní Morava 
apod. – textové podklady poskytne objednatel, 

v) výřezy turistické mapy v měříku 1:25 000, výřezy budou umístěny na informačních 
tabulích č. 1, 6 a 11 (dle přílohy č. 2 smlouvy), zhotovitel zajistí včetně práv k příslušným 
mapovým podkladům. Na mapě budou vyznačeny cyklistické a turistické trasy, zvýraznění 
Moravské stezky s jejím vyznačením v úseku Břeclav (vlakové nádraží) – soutok Moravy a 
Dyje – město Hodonín, vyznačení místa, kde je informační tabule umístěna, vyznačení 
turistických zajímavostí v blízkém okolí, 

vi) fotografie s názvem zajímavosti/místa, faunou a flórou, stavbami Povodí Moravy, s.p. 
apod. – fotografie poskytne objednatel, 

d) technické parametry informačních tabulí: 
i) vlastní tabule: 

(1) počet: 11 ks, 
(2) rozměry: 1 000 mm x 600 mm (šířka x výška), 
(3) materiál: sendvičová konstrukce z Al rámečku a dvou Al nebo FeZn plechu 

s vyztužujícím vnitřním Fe rámem, sendvič s ostrými rohy, nerezový spojovací 
materiál, 

(4) potisk: Al nebo FeZn rovný plech bude oboustranně polepený fólií potisk INKjektovou 
technologií s kvalitou 720 dpi barvami na bázi ředidel a následně laminován lesklou 
fólií odolnou UV záření a antigrafity pro odolnost proti sprejerům, 

(5) konstrukce odolná vandalismu, 
ii) stojny: 

(1) materiál: dubové odkorněné kůly průměr min. 100 mm, ručně opracované 
lamelovým kotoučem (možné obliny) délka cca 2 800 mm, opatřeno napouštěcím 
nátěrem a 2x lazurou v odstínu kaštan, 

(2) spodní část v délce cca 800 mm určená do země bude natřena asfaltovou penetrací, 
betonové patky, 

(3) spojovací materiál pro upevnění tabule, 
e) zhotovitel před výrobou informačních tabulí zajistí projednání a odsouhlasení konečného 

vzhledu a obsahu informačních tabulí objednatelem, Lesy České republiky, s.p., Povodím 
Moravy, s.p., Biosférickou rezervací Dolní Morava. 

 
6. Osazení a montáž odpočívek a informačních tabulí bude provedeno za účasti zástupců Povodí 

Moravy, s.p. a Lesů České republiky, s.p. – Lesní závod Židlochovice, kontakty předá objednatel. 
 

7. Zhotovitel výslovně souhlasí a zavazuje se objednateli pro případ, že ke splnění požadavků 
objednatele vyplývajících z této smlouvy a k řádnému provedení díla budou potřebné i další 
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činnosti výslovně neuvedené v této smlouvě, tyto činnosti na své náklady provést a do svého 
plnění zahrnout bez dopadu na cenu podle této smlouvy. 

 
 

IV. 
Požadavky na digitální formu zpracování díla 

 
1. Objednatel předá zhotoviteli podklady v elektronické formě v následujících formátech a 

úpravách. Textové přílohy se předají v digitální podobě v textovém formátu DOC v kódování MS 
Windows (CP1250). Tabulkové části budou zpracovány v prostředí Microsoft Excel (XLS). 
Exportované obrázky budou ve tvaru PDF, JPG, PNG, TIF. 
 

2. Digitální výstupy (zejména grafický návrh informačních tabulí) budou zhotovitelem předány 
objednateli na nosiči CD/DVD v náhledovém a tiskovém PDF. 

 
 

V. 
Doba a místo plnění, místo předání 

 
1. Termín zahájení plnění: po nabytí účinnosti smlouvy. 

 
2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat objednateli dílo v celém rozsahu jeho zadání dle této 

smlouvy: nejpozději do 26.07.2019. 
 

3. Místem plnění pro montáž odpočívek a informačních tabulí jsou místa v prostoru soutoku řek 
Moravy a Dyje dle přílohy č. 1 a 2 této smlouvy. 

 
4. Místem předání grafického návrhu informačních tabulí je sídlo objednatele na adrese Žerotínovo 

náměstí 449/3, 601 82 Brno (odbor regionálního rozvoje). 
 
 

VI. 
Cena díla 

 
1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran, jako cena nejvýše přípustná a činí: 
 

cena bez DPH (základ pro určení výše daně) činí: 213.800,- Kč 
sazba DPH: 21 % 
výše DPH: 44.898,- Kč 
Cena celkem včetně DPH: 258.698,- Kč 

 
2. Cena díla byla předložena zhotovitelem jako nabídková cena a v této výši byla akceptována 

objednatelem. 
 
3. Sjednaná cena díla je cenou nejvýše přípustnou, se započtením veškerých nákladů, rizik, příp. 

zisku, kterou je možné překročit pouze v případě změny (zvýšení) sazby DPH, a to tak, že 
zhotovitel připočítá ke sjednané ceně bez DPH daň z přidané hodnoty v procentní sazbě 
odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečněného zdanitelného plnění. Pokud dojde ke 
snížení sazby DPH k datu uskutečněného zdanitelného plnění, připočte zhotovitel ke sjednané 
ceně bez DPH daň z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné 
k datu uskutečněného zdanitelného plnění. 
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4. Do sjednané ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele na vytvoření díla a jeho hmotné 
zachycení, zejména cestovní výdaje, náklady na softwarové vybavení použité pro vytvoření díla 
a jeho hmotné zachycení a odměny autorům jednotlivých částí díla. 
 

5. Cena zahrnuje i odměnu zhotovitele za oprávnění objednatele užívat hmotné zachycení díla ke 
všem způsobům užití díla tak, jak je nutné k dosažení účelu smlouvy i nad rozsah sjednaný v této 
smlouvě. 
 

6. Zhotovitel prohlašuje, že: 
a) nemá v úmyslu nezaplatit DPH u zdanitelného plnění podle této smlouvy, 
b) nejsou mu známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže 

DPH zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 
c) nezkrátí DPH nebo nevyláká daňovou výhodu. 

 
 

VII. 
Platební podmínky 

 
1. Cena díla bude uhrazena objednatelem po řádném předání dokončeného díla dle této smlouvy. 
 
2. Podkladem pro zaplacení je daňový doklad – faktura vystavená zhotovitelem, která musí 

obsahovat veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu stanovené platnými právními 
předpisy. Podkladem pro vystavení faktur je protokol o předání a převzetí díla či jeho části 
vyhotovený dle čl. IX. odst. 2 této smlouvy. Faktura bude mít zejména tyto náležitosti: 
a) označení a číslo, 
b) označení smluvních stran, 
c) důvod fakturace, popis práce, přesné označení díla, 
d) označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno, 
e) den odeslání faktury a lhůta splatnosti, 
f) datum uskutečněného zdanitelného plnění, 
g) částka k úhradě, 
h) příloha – protokol o předání a převzetí díla. 

 
3. Objednatel neposkytuje zálohy. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení 

objednateli. 
 
4. Objednatel je oprávněn před uplynutím data splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje 

požadované náležitosti, přílohy nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví objednateli novou fakturu se 
správnými údaji, popř. doplní přílohu podle odst. 2 tohoto článku a dnem jejího doručení začíná 
běžet nová 30denní lhůta splatnosti. 

 
 

VIII. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Zhotovitel se zavazuje, že grafický návrh informačních tabulí zpracuje v souladu s podklady, 

včetně Manuálu jednotného vizuálního stylu Jihomoravského kraje (je k dispozici na vyžádání 
u objednatele nebo na www.kr-jihomoravsky.cz/Jihomoravský kraj/symbolika JMK), které mu 
budou poskytnuty objednatelem. Zhotovitel se zavazuje, že grafické podklady objednatele 
použije jen pro naplnění účelu této smlouvy, nezneužije je a neposkytne je třetím osobám; po 
ukončení plnění dle této smlouvy je opět vrátí a všechny vytvořené kopie zničí. 
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2. Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla kontrolovat kvalitu, způsob provedení a soulad 

se zadáním ve smlouvě a zhotovitel je povinen objednateli na požádání poskytnout možnost 
provést kontrolu. 
 

3. Zhotovitel se zavazuje během zpracovávání dílo konzultovat s objednatelem; případné změny při 
provádění díla může provádět jen se souhlasem objednatele. Objednatel si vyhrazuje právo 
odsouhlasit všechny subdodavatele, kteří se budou na zhotovování díla společně se zhotovitelem 
podílet. 

 
4. Zhotovitel bere na vědomí, že dle § 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, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

 
5. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla poskytovat objednateli informace o provádění 

díla, dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy, postupovat s náležitou odbornou péčí 
a chránit zájmy objednatele. 

 
6. Zhotovitel je povinen průběžně informovat objednatele o všech změnách, které by mohly 

v průběhu prací na díle nebo po dokončení díla zhoršit pozici objednatele, dobytnost pohledávek 
nebo práv z odpovědnosti za vady. Zejména je zhotovitel povinen oznámit objednateli změny své 
právní formy, změny v osobách oprávněných jednat za zhotovitele, úpadek, vstup do likvidace, 
změnu adresy pro doručování, změnu peněžního účtu apod. 

 
7. Zhotovitel je povinen realizovat dílo včas a v řádné kvalitě, při realizaci díla bude postupovat 

s náležitou odbornou péčí a profesionálně. 
 

8. Objednatel si vymiňuje, že dílo a jednotlivé výstupy nebudou obsahovat věcné ani formální 
chyby, budou odpovídat stanovenému zadání a budou provedeny v dohodnuté formě. 

 
9. Zhotovitel odpovídá v průběhu realizace díla za škody způsobené porušením svých povinností 

podle této smlouvy. 
 

10. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla počínat si tak, aby v rámci své činnosti nezpůsobil 
objednateli škodu nebo nepoškodil dobré jméno objednatele. 

 
11. Zhotovitel se zavazuje během realizace díla průběžně konzultovat s objednatelem jakékoliv 

nejasnosti; případné změny při realizaci díla může provádět jen se souhlasem objednatele. 
 

12. Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této smlouvě, nebo která mají 
být učiněna na základě této smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně 
doručena buď osobně nebo doporučeným dopisem či jinou formou registrovaného poštovního 
styku na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, není-li stanoveno nebo mezi smluvními 
stranami dohodnuto jinak. 

 
13. Zhotovitel se zavazuje k mlčenlivosti o případných důvěrných informacích, s nimiž by mohl přijít 

do styku. 
 

14. Zhotovitel se zavazuje, že dílo, které může obsahovat utajované skutečnosti, být předmětem 
obchodního tajemství nebo obsahovat osobní údaje, sám nepoužije za jiným účelem než k plnění 
předmětu této smlouvy a neposkytne třetím osobám. Zhotovitel také prohlašuje, že výsledky bez 
souhlasu objednatele neposkytne třetím osobám, aby nedošlo k porušení práv a právem 
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chráněných zájmů jiných osob. 
 
 

IX. 
Splnění závazků a majetková práva k dílu 

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

dle této smlouvy bez zjevných vad. 
 

2. Zhotovitel předá dílo či jeho části objednateli v době a místě podle čl. V. této smlouvy. O předání 
a převzetí díla či jeho části bude zhotovitelem vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí; 
protokol bude podepsán zástupci smluvních stran. Zjevné vady spočívající v tom, že realizace díla 
nebude odpovídat zadání podle smlouvy, je objednatel povinen uplatnit při převzetí díla, ostatní 
vady je objednatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co tyto vady zjistí. Objednatel 
však není povinen přezkoumávat technická řešení. V případě skrytých vad nebo technických 
řešení, která jsou v rozporu se závaznými předpisy a podmínkami smlouvy, se zhotovitel 
nezbavuje odpovědnosti za škody. 

 
3. Dnem řádného předání díla se rozumí den předání díla objednateli v kvalitě a rozsahu 

odpovídajícím této smlouvě. Dnem řádného předání díla nabývá objednatel k dílu vlastnické 
právo a přechází na něj nebezpečí škody na věci a nabývá oprávnění vykonávat k dílu majetková 
práva. 

 
4. V případě, že zhotovitel v rámci plnění této smlouvy vytvoří dílo, které bude autorským dílem 

podléhajícím ochraně podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
takto vytvořené autorské dílo bude považováno za dílo zhotovené na objednávku a bude 
považováno za kolektivní autorské dílo zaměstnanců zhotovitele, kteří jej vytvořili ke splnění 
svých povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu k zhotoviteli. 

 
5. Dnem předání díla (či jeho části), které má charakter autorského díla, přechází na objednatele 

oprávnění autorské dílo užívat ke všem způsobům užití v neomezeném rozsahu, včetně 
oprávnění dále zpracovat příslušné části autorského díla a pořizovat jejich rozmnoženiny i nad 
rozsah sjednaný v této smlouvě (dále jen „licence“). Objednatel není povinen licenci využít. 

 
6. Zhotovitel uděluje objednateli výhradní licenci pro časově a teritoriálně neomezené užití 

autorského díla. Součástí výhradní licence je oprávnění objednatele upravit či jinak měnit 
autorské dílo, jeho název nebo označení autora, oprávnění spojit autorské dílo s jiným dílem, 
jakož i zařadit jej do díla souborného. 
 

7. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas k poskytnutí oprávnění tvořících součást licence zcela 
nebo zčásti třetí osobě, a dále uděluje objednateli souhlas s postoupením licence zcela nebo 
zčásti třetím osobám. 
 

8. Zhotovitel prohlašuje, že poskytnutím licence objednateli neporušuje práva duševního vlastnictví 
třetích osob a že je oprávněn na objednatele licenci převést. V případě, že zhotovitel nedodrží 
toto ustanovení, zavazuje se uhradit veškeré nároky třetích osob z důvodu porušení práv 
duševního vlastnictví třetích osob a dále náhradu škody způsobenou tím objednateli. 

 
9. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo sám využívat nebo poskytnout jeho kopie jiné osobě. 
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X. 
Práva z vadného plnění, záruka za jakost 

 
1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla. Vadou díla se pro účely této smlouvy 

rozumí rozpor mezi sjednanými podmínkami provedení díla a skutečným stavem díla. Záruka 
počíná po předání příslušné části plnění objednateli. 
 

2. Záruční doba činí 3 roky a počíná běžet ode dne předání a převzetí díla. 
 

3. Smluvní strany se dohodly, že za včasné oznámení vad díla považují oznámení vad kdykoli 
v záruční době. 
 

4. Objednatel je oprávněn uplatnit práva z vady díla (reklamovat) písemně a bezprostředně po 
zjištění vad. V reklamaci objednatel vady popíše, případně uvede, jak se projevují. 

 
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 (dodáním nového 
bezvadného plnění či jeho části nebo opravou) v přiměřené lhůtě, kterou objednatel zhotoviteli 
za tímto účelem stanoví. Objednatel má vůči zhotoviteli dále tato práva z odpovědnosti za vady: 
a) na poskytnutí přiměřené slevy z ceny díla odpovídající rozsahu reklamovaných vad či 

nedodělků, 
b) na odstoupení od smlouvy, kdy vady či nedodělky jsou takového charakteru, že ztěžují či 

dokonce brání v užívání předmětu díla, 
c) právo na zaplacení nákladů na odstranění vad v případě, kdy si objednatel vady či nedodělky 

opraví nebo odstraní sám nebo použije třetí osoby k jejich odstranění. 
 

6. Zhotovitel je povinen v návaznosti na objednatelem uplatněnou vadu zahájit práce na odstranění 
zjištěné vady, a to i v případě, že svoji odpovědnost za takto uplatněnou vadu neuzná. V případě, 
že zhotovitel za uplatněné vady neručí, budou mu následně vzniklé náklady objednatelem 
uhrazeny do 30 dnů od doručení jejich písemného uplatnění zhotovitelem. 
 

7. Záruční doba se prodlužuje o dobu potřebnou k odstranění zjištěné vady. 
 
 

XI. 
Sankce, odstoupení od smlouvy 

 
1. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek dokončit a předat dílo nebo jeho část ve sjednaném rozsahu 

a čase plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokutu ve výši: 
0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno 
právo objednatele na náhradu škody. 

 
2. Nesplní-li zhotovitel v dohodnutém termínu svůj závazek odstranit řádně uplatněné vady 

a nedodělky vytknuté při převzetí díla či jeho části nebo v průběhu záruční doby, je objednatel 
oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % ceny díla za každý i započatý den prodlení až 
do úplného odstranění vad. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na 
náhradu škody. 

 
3. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktury-daňového dokladu, je zhotovitel oprávněn 

účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení po termínu splatnosti až do doby zaplacení dlužné částky. 
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4. Smluvní pokuty a úroky z prodlení podle tohoto článku jsou splatné do 30 dnů ode dne, kdy 
povinná strana obdrží od strany oprávněné písemnou výzvu k zaplacení smluvní pokuty nebo 
úroku z prodlení, která bude obsahovat jejich vyčíslení. 

 
5. Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody 

vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím zhotovitele. 
 

6. Od této smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení povinností jednou smluvní 
stranou, jestliže je takové porušení povinnosti označeno za podstatné touto smlouvou nebo 
zákonem. 

 
7. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy považují zejména nedodržení 

dohodnutého předmětu plnění a nedodržení doby plnění. 
 

8. Je-li zřejmé již v průběhu plnění díla, že právní, technické, finanční či organizační změny na straně 
zhotovitele budou mít podstatný vliv na plnění této smlouvy, může objednatel od smlouvy 
odstoupit. 

 
9. Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit, pokud zjistí, že zhotovitel při podání 

nabídky na veřejnou zakázku, na základě které je realizováno dílo dle této smlouvy, uvedl 
nepravdivá prohlášení nebo informace za účelem získat veřejnou zakázku nebo jiný majetkový 
prospěch. 

 
10. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

V pochybnostech se má za to, že písemné oznámení odeslané s využitím provozovatele 
poštovních služeb, bylo doručeno třetí pracovní den po jeho odeslání některou ze smluvních 
stran. Smluvní strany se dohodly, že odstoupením se tato smlouva od počátku ruší. 

 
11. Odstoupením od této 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. 

 
 

XII. 
Závěrečná ujednání 

 
1. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, je k úkonům podle této smlouvy jménem objednatele 

oprávněna kontaktní osoba, popř. jiný pověřený úředník Krajského úřadu Jihomoravského kraje. 
Toto ustanovení se nevztahuje na podpis dodatků k této smlouvě. 

 
2. Tato smlouva a práva i povinnosti z ní vzniklá i výslovně touto smlouvou neupravená se řídí 

platnými a účinnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 

3. Objednatel vylučuje možnost jakýchkoliv odchylek ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 
4. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele 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). 
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5. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení této smlouvy, je neplatným pouze 

toto ustanovení, pokud z jeho povahy nebo obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, 
nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy. 

 
6. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva 

a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve 
smlouvě výslovně sjednáno jinak. Smluvní strany si současně potvrzují, že si nejsou vědomy 
žádných doposud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

 
7. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti 

a základní lidská práva. 
 

8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 
a) příloha č. 1: Situace rozmístění odpočívek a informačních tabulí 
b) příloha č. 2: Rozmístění odpočívek a informačních tabulí s uvedením plnění na 

jednotlivých místech 
c) příloha č. 3: Fotografie a nákres provedení odpočívek 

 
9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 

jednom. 
 
10. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí 

být písemná, jinak je neplatná. 
 
11. Tuto smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných 

číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 
 

12. Tato smlouva podléhá uveřejnění 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. Smluvní strany se dohodly, že návrh 
na uveřejnění smlouvy v registru smluv podá objednatel. 
 

13. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

 
14. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, souhlasí s ním a po přečtení 

prohlašují, že byla sepsána dle jejich pravé, dobrovolné a svobodně projevené vůle v souladu 
s veřejným pořádkem a dobrými mravy, na důkaz čehož připojují na konec smlouvy své podpisy. 

 
Doložka podle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů: 
Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 
odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 87. schůzi 
konané dne 11.2.2019 usnesením č. 6466/19/R87 
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V Brně dne 25.02.2019     V Balinách dne 22.01.2019 
 
 
 
…………………………………………………….……………. …………………………………………………….……………. 
 Jihomoravský kraj EKOVYSOČINA s.r.o. 
 Objednatel zhotovitel 
 


