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Krajský úřad 

Číslo smlouvy objednatele: 19/SML1392/SoD/DS 
Číslo smlouvy zhotovitele: 19.0274-01 
 
 

Smlouva o dílo 
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
 
 

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení ev. 
č. KUUK/9182/2019/INV/VZ-DS/15 

 
 

Smluvní strany: 
 

1. Ústecký kraj 
Se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupen: Ing. Jindřichem Fraňkem, vedoucí odboru dopravy a silničního 

hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje  
IČ: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 882733379/0800  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
 Ing. Jindřich Franěk, vedoucí odboru dopravy a silničního 

hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje,   
tel. 475 657 525  
franek.j@kr-ustecky.cz 

 
(dále jen objednatel nebo zadavatel) 

 
2. EKOLA group, spol. s r.o. 

Se sídlem: Mistrovská 4, Praha 10, 108 00  
zapsaná rejstříkovým soudem v Praze, oddíl C, vložka 39803, den 
zápisu: 11. 9. 1995 

Zastoupen: Ing. Věrou Ládyšovou 
IČ: 63981378 
DIČ: CZ63981378 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Anglická 20, Praha 2 
Číslo účtu: 473366133/0300 
oprávnění k podnikatelské činnosti: ev. Číslo ŽL: 63981378 
odpovědný pracovník:   Ing. Aleš Matoušek, Ph.D.  

tel. +420 274 784 927  
 

 
(dále jen zhotovitel nebo pořizovatel) 
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Název akce:   
 

Akční plány protihlukových opatření v Ústeckém 
kraji 

 
I. 

Úvodní ustanovení 
1. Zhotovitel (zpracovatel akčního plánu) je držitelem živnostenského oprávnění 

k „zpracování odborných studií a posudků“ a má řádné vybavení, zkušenosti 
a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy. 

2. Smluvní strany tímto na základě výsledků výběrového řízení uzavírají smlouvu o dílo, 
kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí v rozsahu 
vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení 
sjednané ceny za jeho provedení podle podmínek obsažených v následujících 
ustanoveních této smlouvy. 

 
II. 

Předmět díla 
Předmětem díla je vypracování a dodání akčního plánu (dále jen „AP“) protihlukových opatření 
(dále jen „PHO“) ve smyslu Směrnice 2002/49/EC o snižování a řízení hluku v životním 
prostředí, pro silnice ve vlastnictví Ústeckého kraje a aglomeraci Ústí n. Labem a vyplnění 
formulářů pro Reporting MZDr ČR tak, jak je uvedeno v nabídce zhotovitele ze dne 6. 2. 2019. 
AP bude vycházet ze strategických hlukových map (dále jen „SHM“) hlavních silnic 
a aglomerací ČR 2019.  
 
1. Požadavky na zpracování AP: 

 popis aglomerace, hlavních pozemních komunikací – silnic II. a III. třídy 
v Ústeckém kraji 

 označení pořizovatele 

 výčet právních předpisů, na základě kterých je akční plán připravován  

 mezní hodnoty hlukových ukazatelů  

 souhrn výsledků hlukového mapování  

 vyhodnocení odhadu počtu osob vystavených hluku (obtěžování hlukem, rušení 
spánku a další účinky), vymezení problémů a situací, které je třeba zlepšit 

 schválená nebo prováděná PHO, připravované projekty včetně návrhů na 
vyhlášení tichých oblastí v aglomeraci  

 PHO, která pořizovatelé plánují přijmout v průběhu příštích 5-ti let, včetně 
opatření na ochranu tichých oblastí  

 dlouhodobou strategii ochrany před hlukem  

 ekonomické informace – hodnocení efektivnosti nákladů, hodnocení nákladů 
a přínosů ochrany před hlukem, odhady snížení počtu osob vystavených hlukem  
 

2. Zpracování AP bude zahrnovat: 

 přípravu + jednání se zadavatelem 

 kontrolu předaných strategických map (datová kontrola) 

 souhrny výsledků SHM 

 modelové výpočty – analýza míst překročení mezních hodnot  

 zjištění možností PHO ve vytypovaných místech  

 shrnutí plánovaných PHO + rozhodnutí o dalších možných PHO 

 odhad akustických účinků navržených PHO  

 odhad počtu zasažených lidí  

 finanční náročnost navržených PHO  



 

strana 3  (celkem 6) 

 předpokládaný harmonogram realizace PHO  

 konzultace s pořizovatelem AP  

 grafické zpracování 

 sestavení návrhu AP  

 účast na veřejnoprávních projednáních + zapracování připomínek veřejnosti 
a výsledků projednávání 

 vypracování konečného znění AP 

 digitální zpracování AP (včetně vyplnění požadovaných formulářů, výkazů 
a tabulek)  
 

3. AP bude proveden v souladu s jeho vymezením dle této smlouvy, případně 
s dohodnutými změnami. Při jeho provádění budou dodrženy veškeré české technické 
normy vztahující se k jeho provádění a všechny podmínky určené touto smlouvou 
a platnými právními předpisy.  

4. Součástí předmětu plnění jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které 
však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své 
kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací v žádném 
případě nezvyšuje cenu díla. 

5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu plnění dle této smlouvy vypracovat změny AP, 
které vyplynou z požadavků veřejného projednávání. Zhotovitel se zavazuje tyto změny 
zapracovat a řádně předat objednateli v nejkratším možném termínu, nejdéle však 
ve lhůtě ujednané v čl. III této smlouvy, za cenu sjednanou v čl. IV. Vznikne-li potřeba 
z veřejného projednání vypracovat AP v jiné podobě než jaký je sjednán nebo nové 
požadavky, budou tyto závazky dohodnuty formou dodatku ke smlouvě. Nedostatky 
předmětu plnění budou zaznamenány formou písemného zápisu. 

6. Zpracovatel AP bude svolávat dle potřeby výrobní porady (konzultace) ke zpracování 
AP.  

7. Podklady pro zpracování předmětu plnění veřejné zakázky:  
Strategické hlukové mapy (SHM) hlavních silnic a aglomerací ČR 2012, které budou 
objednatelem předány zhotoviteli po uzavření této smlouvy o dílo.  

 
III. 

Doba plnění 
Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v termínech 
 

Zahájení prací: Ihned po uzavření této smlouvy 

Předání pracovní verze AP: Do 10 týdnů od uzavření této 
smlouvy 

Zapracování připomínek veřejnosti 
a výsledků projednávání: 

Do tří měsíců od předání pracovní 
verze 

Předání čistopisu AP: Do 14 dní od vypořádání připomínek 
veřejnosti 

 
Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou plnění. 
 
 

IV. 
Cena za dílo 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla smluvní cenu:  
Cena bez DPH: ……………………. 465 000,- Kč 

21 % DPH: ……………………. 97 650,- Kč 

Cena s DPH: ……………………. 562 650,- Kč 
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2. Úhrada ceny Díla bude provedena po dokončení Díla a jeho předání objednateli na základě 
faktury vystavené zhotovitelem.  

3. Platební styk bude prováděn bezhotovostně platbou z účtu objednatele na účet 
zhotovitele.   

 
V. 

Platební podmínky  
1. Cena díla bude zaplacena objednatelem na základě vystaveného daňového dokladu – 

faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit až po předání a převzetí díla, nejdéle však 
do 30 dnů od jeho převzetí. Podkladem pro vystavení faktury je Protokol o předání 
a převzetí díla (dále i jako „Protokol“) stvrzený oběma smluvními stranami. Daňový doklad 
- faktura bude vystaven na částku 465 000,- Kč bez DPH, tj. 562 650,- Kč včetně DPH.  

2. Daňový doklad – faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat kromě čísla smlouvy 
a  lhůty splatnosti, která činí 21 dnů od doručení faktury objednateli, také náležitosti 
daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, zejména zákonem 
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a údaje dle § 435 
občanského zákoníku. V případě, že faktura nebude mít uvedené náležitosti, objednatel 
není povinen fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného 
odkladu, nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli k doplnění. 
Lhůta splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré 
náležitosti. 

3. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka 
odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.  

4. Bude-li tato smlouva ukončena (zanikl-li závazek) před provedením celého předmětu 
plnění, má zhotovitel právo na úhradu přiměřené části ceny díla za skutečně a řádně 
provedené dílo dle této smlouvy, která se vypočítá způsobem přiměřeným k ceně celého 
díla. 

5. Pokud správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, 
které zhotovitel určil v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se 
povinnost zhotovitele zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet. 
Pro případ, že se zhotovitel, jako poskytovatel zdanitelného plnění, stane v okamžiku 
zdanitelného plnění dle § 21 zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jako „ZDPH“), nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, 
se smluvní strany dohodly, že objednatel zaplatí cenu díla takto: 
a)    cenu díla bez DPH zaplatí na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy nebo 
na daňovém dokladu, 
b)    DPH zaplatí na účet správce daně a ve zprávě správci  daně objednatel uvede den 
uskutečněného zdanitelného plnění. 
Objednatel, jako příjemce zdanitelného plnění, bude při placení DPH postupovat podle 
§ 109a ZDPH. Zaplacením ceny díla způsobem dle tohoto odstavce bude povinnost 
objednatele zaplatit cenu díla řádně splněna. 

 
VI. 

Místo a způsob předání díla 
1. Zhotovitel předá dílo objednateli v sídle objednatele v termínu dle článku III. této smlouvy.  
2. AP bude předán v listinné podobě v počtu 3 vyhotovení a také 3x na paměťovém médiu 

(např. CD ROM), a to ve formátech obrázkových (např. pdf, jpg, …) a ve formátech 
otevřených (např. doc, xls, shp, …). Všechny výtisky AP budou opatřeny razítkem 
zpracovatele.  
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VII. 
Záruka za jakost, odpovědnost zhotovitele za vady díla 

1. Dílo bude provedeno v nejvyšší kvalitě v souladu s platnými právními předpisy, zejména 
dle směrnice č. 2002/49/EC o snižování a řízení hluku v životním prostředí. 

2. Dílo má vady, neodpovídá-li smlouvě. 
3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. 
4. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé 

pro použití ke smluvenému účelu. 
5. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne předání bezvadného díla. Smluvní strany se dohodly 

na tom, že po tutéž dobu odpovídá zhotovitel za vady díla.  
6. Vady díla existující v době jeho předání a vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je 

objednatel povinen uplatnit u zhotovitele písemnou formou (dále jako „reklamace“). 
V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují. 
Objednatel má vůči zhotoviteli podle své volby tato práva z odpovědnosti za vady a za 
jakost:  
a)  právo na bezplatné odstranění reklamované vady do 5 dnů od doručení reklamace, 
b)  právo na přiměřenou slevu z ceny díla,  
c)  právo vadu odstranit sám nebo prostřednictvím třetích osob s tím, že zhotovitel je 

povinen uhradit náklady na odstranění vady po předložení vyúčtování,  
d)  požadovat nové provedení díla, pokud dílo vykazuje podstatné vady bránící užívání, 
e)  odstoupit od smlouvy. 

7. Uplatněním práv dle odst. 6. tohoto čl. nezaniká právo na náhradu škody či jiné sankce. 
 

VIII. 
Smluvní sankce 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností: 
 a) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 

provedení díla smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla s DPH, 
b) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 

odstranění vady nebo výhrady (vady či nedodělky v zápisu) smluvní pokutu ve výši 
0,05% z celkové ceny díla s DPH, 

c) smluvní strany se zavazují zaplatit druhé straně za každý den překročení sjednaného 
termínu splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,1 % 
z neuhrazené částky do jejího zaplacení. 

  
2. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se 

vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. 
 

VIII. 
Další ujednání 

1. Pokud by byly součástí předmětu plnění práce, tvořící předmět obchodního tajemství 
nebo utajovaných skutečností, zavazuje se zhotovitel zajistit: 
a) aby takové práce vykonávali pouze zaměstnanci, oprávnění seznamovat se 

s předmětem obchodního tajemství nebo utajovaných skutečností v podniku 
zhotovitele podle příslušných předpisů, 

b) aby s dokumentací takových prací bylo nakládáno a manipulováno jak u zhotovitele, 
tak při samostatném doručování objednateli podle příslušných ustanovení předpisů 
pro ochranu obchodního tajemství a zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných 
informací a bezpečnostní způsobilosti ve znění pozdějších předpisů. 

2. Vlastnické právo přechází na objednatele úhradou ceny předmětu díla. 
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IX. 
Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto 
smlouvou budou řešit vzájemným jednáním. 

2. Ve věcech touto smlouvou neupravených se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem. 
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě vzájemné dohody obou smluvních stran 

písemnými, číslovanými dodatky potvrzenými smluvními stranami. 
4. Tato smlouva se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 

dva výtisky. 
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít 

obchodní smlouvu s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění 
zástupci smluvních stran své podpisy. 

6. Tato smlouva bude v úplném znění 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. Ochuzený prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, 
popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich 
osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany 
se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede Obohacený, který zároveň 
zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána Ochuzenému na e-mail: 
ekola@ekolagroup.cz. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. Objednatel tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy je 
oprávněn rozhodnout Ing. Jindřich Franěk na základě usnesení Rady Ústeckého kraje 
č. 006.2/54R/2018, ze dne 10. 12. 2018, když předchozí souhlas k právnímu jednání mu 
byl udělen uvolněným členem zastupitelstva Ústeckého kraje náměstkem hejtmana 
Ústeckého kraje, panem Jaroslavem Komínkem dne 29. 4 2019. 

 
 
 
 
 
V Praze dne: ………………………………  V Ústí nad Labem dne: …………………… 

……………………………………………….  ………………………………………………. 
EKOLA group, spol. s r.o. 
Ing. Věra Ládyšová 
Jednatelka společnosti  
 

 Ústecký kraj 
Ing. Jindřich Franěk 
vedoucí odboru dopravy a silničního 
hospodářství 

 
  


