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Smlouva o dílo č. 094/2019/190 I 
 

Smluvní strany uzavírají smlouvu dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  

občanský zákoník (dále také jen „občanský zákoník“). 

 

I. Smluvní strany 

 

obchodní firma  DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. 

sídlo               434 01 Most, tř. Budovatelů 1395/23 

zastoupený  MUDr. Sášou Štemberou, předsedou představenstva 

Bc. Danielem Dunovským, místopředsedou představenstva  

IČO       62242504 

DIČ       CZ62242504     

bankovní spojení   XXX 

číslo účtu        XXX 

obchodní rejstřík  Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 660  

(dále jen objednatel) 

 

osoby oprávněné jednat ve věcech technických za objednatele:  

   XXX 

telefon   XXX 

email   XXX 

       

obchodní firma  PP Projekty s.r.o. 

sídlo                   Sportovní 1585, 434 01 Most 

zastoupený  Petrem Pospíšilem, jednatelem 

IČO   287 38 799 

DIČ   CZ28738799 

bankovní spojení XXX 

číslo účtu  XXX 

obchodní rejstřík Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 29699             

(dále jen zhotovitel) 

 

osoby oprávněné jednat ve věcech technických za zhotovitele: 

   XXX  

telefon   XXX 

email     XXX  
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II. Předmět smlouvy 

2.1 Předmětem této smlouvy je zpracování a podání žádosti o dotaci prostřednictvím 

monitorovacího systému MS2014+ na Podnikové vzdělávání zaměstnanců II. (dále 

také jen „dílo“), a to v souladu s požadavky objednatele, které byly uvedeny v zadávacích 

podmínkách poptávkového řízení „Zpracování a podání žádosti o dotaci na Podnikové 

vzdělávání zaměstnanců II“ ze dne 02.04.2019. 

 

2.2 Dílo bude objednateli předáno elektronicky ve formátech .word, .excel, .pdf popř. jiných 

(dle dohody smluvních stran). 

 

2.3 Zhotovitel se zavazuje, že odevzdá objednateli dílo a umožní mu nabýt vlastnické právo 

k němu. Objednatel se zavazuje, že dílo převezme a zaplatí za něj sjednanou cenu. 

 

2.4 Zhotovitel je povinen provést dílo dle metodických pokynů výzvy č. 97 Operačního 

programu zaměstnanost (dále také jako OPZ) včetně požadovaných příloh, dle Obecné 

části pravidel pro žadatele a příjemce OPZ 2014 – 2020, dle Specifické části pravidel pro 

žadatele a příjemce v platném znění. Dodavatel rovněž zpracuje případné doplnění 

žádosti o dotaci, vysvětlení apod. dle požadavků poskytovatele dotace. 

 

2.5 Zhotovitel se zavazuje objednateli dodat a zajistit (zpracovat a podat) realizaci díla 

v rozsahu zadávací dokumentace veřejné zakázky, jejích příloh a čestných prohlášení, dle 

uvedených metodických pokynů OPZ, dle obecně závazných platných právních předpisů a 

dle platných českých technických norem a současných uživatelských standardů. 

 

2.6 Zhotovitel současně s vytvořením a předáním díla uděluje objednateli výhradní licenci 

k užití díla jakýmkoli způsobem a k libovolným účelům. 

 

2.7 Zhotovitel provede dílo s náležitou péčí v souladu s § 2589 a násl. zákona č. 89/2012, 

občanský zákoník. 

 

2.8 V souladu s § 2633 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, může objednatel dílo 

poskytnout jiným osobám než objednateli. Zhotovitel podpisem této smlouvy dává souhlas 

s postoupením licence. 

 

III. Doba a místo plnění 

3.1 Termín plnění díla je nejpozději do 15.05.2019 do 17 hodin od podpisu smlouvy. 

 

3.2 Místem plnění díla je sídlo objednatele – systém MS+2014. 

 

3.3 Objednatel není povinen převzít dílo, bude-li vykazovat jakékoliv vady. 

 

IV. Cena 

4.1 Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná a činí 8 % (slovy osm procent) z přiznané 

dotace bez DPH. K ceně díla bude připočtena DPH ve výši určené právním předpisem 

platným ke dni zdanitelného plnění. DPH ke dni uzavření této smlouvy činí 21%. Sjednaná 

cena zahrnuje i cenu veškerých prací, dodávek a služeb obsažených v čl. II. této smlouvy. 
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4.2 Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je stanovena jako 

nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Cena je stanovena v české měně a zahrnuje 

veškeré náklady spojené s provedením.  

 

4.3 Provedení veškerých dodatečných dodávek či služeb musí být vždy předem písemně 

schváleno objednatelem. 

 

4.4 Zhotovitel je povinen provést dodatečné práce, dodávky či služby požadované 

objednatelem. Objednatel dodatečné práce, dodávky a služby uhradí odděleně nebo v 

rámci rozšíření předmětu plnění této smlouvy. 

 

4.5 Zhotovitel si řádně prostudoval metodické pokyny pro žadatele a příjemce Operačního 

programu zaměstnanost (dále také OPZ). 

 

V. Platební podmínky 

5.1 Cena za dílo bude zaplacena objednatelem na základě vystaveného daňového dokladu 

(faktury) po oznámení o doporučení žádosti o dotaci k financování prostřednictvím 

aplikace MS2014+. V případě, že žádost nebude doporučena k financování, nevzniká 

dodavateli nárok na odměnu. 

 

5.2 Faktura bude vystavena po oboustranně odsouhlaseném předávacím protokolu. Součástí 

faktury bude originál předávacího protokolu. 

 

5.3 Splatnost faktur bude do 21 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje 

z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu 

ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena. 

 

5.4 Daňový doklad obsahuje kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, také náležitosti 

daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb. a údaje dle § 435 občanského 

zákoníku. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel 

oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do 

prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání 

náležitě doplněného či opraveného dokladu. DPH bude fakturována podle platného 

zákona o DPH. 

 

5.5 Veškeré platby na účet zhotovitele se uskutečňují prostřednictvím bankovního spojení 

uvedeného v článku I. této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že se jedná o zveřejněné číslo 

bankovního účtu dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. 

 

5.6 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy není veden v registru nespolehlivých 

plátců daně z přidané hodnoty a ani mu nejsou známy žádné skutečnosti, na základě 

kterých by s ním správce daně mohl zahájit řízení o prohlášení za nespolehlivého plátce 

daně dle § 106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. 

 

5.7 Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty v platném znění, je povinen neprodleně o tomto informovat 

objednatele. 
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5.8 Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve 

smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, je 

objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet 

správce daně v souladu s § 109a uvedeného zákona. Uhrazení částky odpovídající výši 

daně z přidané hodnoty na účet správce daně za zhotovitele bude považováno v tomto 

rozsahu za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu zhotoviteli. 

 

5.9 Ceny mohou být navýšeny pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě, pokud 

dojde v průběhu mezi podpisem smlouvy a předáním díla ke změně daňových předpisů 

upravujících DPH. 

 

5.10 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu konečné faktury ve výši až 10 % bez DPH 

z ceny díla v případě, že při předání budou v zápise o předání a převzetí uvedeny 

jakékoliv vady a nedodělky. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 21 

dnů ode dne, kdy zástupce zhotovitele písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z 

přejímacího řízení dle článku VI. 

 

5.11 Smluvní strany se dohodly, že lze provádět započtení vzájemných pohledávek. 

 

VI. Předání / převzetí díla 

6.1 Dílo se předává a přejímá v přejímacím řízení. O předání a převzetí díla jsou smluvní 

strany povinny pořídit písemný předávací protokol. Ke splnění závazku zhotovitele dojde 

protokolárním předáním díla objednateli v místě plnění a potvrzením dokladu o předání a 

převzetí díla objednatelem. 

 

6.2 Objednatel je povinen prohlédnout dílo při předání za účelem zjištění zjevných vad. 

 

6.3 Vlastnické právo a nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele 

okamžikem převzetí díla. 

 

6.4 O odstranění vad a nedodělků jsou smluvní strany povinny pořídit protokol. 

 

6.5 Objednatel převezme dílo pouze kompletní a v bezvadném stavu. V souladu s § 2605 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je dílo dokončeno, je-li předvedena jeho 

způsobilost sloužit svému účelu. 

 

VII. Odpovědnost prodávajícího za vady a jakost 

7.1 V souladu s § 2615 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má dílo vadu, 

neodpovídá-li smlouvě. Dílo má vady, jestliže není odevzdáno v množství, jakosti a 

provedení uvedeném ve smlouvě, případně pro účel obvyklý. 

 

7.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. 

 

7.3 Objednatel je oprávněn, až do odstranění vad, zadržet sjednanou cenu nebo její část 

v případě, že dílo vykazuje vady při předání nebo v záruční době dříve, než nastala 

splatnost sjednané ceny, popřípadě lze-li důvodně předpokládat, že vady bude vykazovat. 

 

VIII. Smluvní pokuty 
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8.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody 

a na odstoupení do smlouvy, a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele. 

 

8.2 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro 

případ, nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, který 

způsob zvolí. 

 

8.3 Smluvní strana, které vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty, může od ní na základě 

své vůle ustoupit. 

 

8.4 Smluvní pokuta za prodlení objednatele se zaplacením ceny díla činí 0,05 % z ceny díla 

za každý započatý kalendářní den prodlení. 

 

8.5 Smluvní pokuta za porušení ostatních právních povinností zhotovitele a ujednání této 

smlouvy činí 2.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti z této smlouvy. 

 

8.6 Zhotovitel se zavazuje uhradit za každý den prodlení s bezvadným odevzdáním díla 

(překročení sjednané doby plnění) smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla. 

 

8.7 Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo kterékoliv z nich 

započíst s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny díla. 

 

8.8 Vznikne-li zhotoviteli nárok na náhradu škody, uhradí se škoda skutečná bez ušlého 

zisku. 

 

IX. Odstoupení od smlouvy 

9.1 Za podmínek daných občanským zákoníkem může oprávněná smluvní strana od této 

smlouvy odstoupit. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit rovněž v případě, bude-

li zhotovitel v prodlení s odevzdáním bezvadného díla po dobu delší než 30 kalendářních 

dní. 

 

9.2 Tato smlouva zavazuje právní nástupce smluvních stran. 

 

9.3 Zhotovitel se zavazuje dodat dílo, tj. zpracovat a podat žádost o dotaci v souladu 

s pokyny výzvy č. 97 OPZ, s právními předpisy, příslušnými normami. Pokud by 

zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné předpisy a normy, je objednatel oprávněn 

od smlouvy odstoupit. 

 

9.4 Odstoupení od smlouvy musí být provedeno vždy písemně. 

 

X. Závěrečná ustanovení 

10.1 Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou 

písemných a číslovaných dodatků. 

 

10.2 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

 

10.3 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá 
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ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení. 

 

10.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 

10.5 Tato smlouva nabývá účinnosti v souladu s § 6 odst. 1) zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv Ministerstva 

vnitra ČR, pokud není stanoveno jinak. 

 

10.6 Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Smluvní 

strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to 

nejpozději do 25 dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může 

uveřejnit smlouvu v registru zhotovitel. 

 

10.7 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují 

za obchodní tajemství ve smyslu relevantních právních předpisů a zveřejnění bez 

ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

 

10.8 Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 – krycí list nabídky. 

 

10.9 Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou 

za splněnou i v případě, že adresát zásilku odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou 

či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování odmítne převzít, její doručení 

zmaří, nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to dnem, kdy se zásilka vrátí zpět 

odesílateli. 

 

10.10 Objednatel i zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem 

přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, 

určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní 

strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem. 

 

Příloha č. 1 – krycí list nabídky 

 

V Mostě dne ........................   V Mostě dne ......................... 

 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

 

 

…..…………………………………   ……………………….………. 

MUDr. Sáša Štembera    Petr Pospíšil     

předseda představenstva    jednatel 

 

 

 

…..………………………………… 

Bc. Daniel Dunovský 

místopředseda představenstva 


