
Smlouva O dílo 
kterou dle ustanovení § 2586 u násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, V platném Zněnıj 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvnístrony: 

I. Smluvnístrany 

1. Jihomoravský kraj 

Sídlo: Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno 
IC: 70888337 
DIČ: CZ70888337 
Bankovní Spojení Komerční banka, a. S., Č. ú. 27 - 7491250267/0100 
Zastoupený: JUDr. Bohumilem Šímkem 

hejtmanem Jihomoravského kraje 
Kontaktní osoba: lng. Vladimír Klimeš, odbor informatiky, oddělení datové 

a informační podpory 
Telefon: + 420 541 658 864 
E-mail: klimeS.vladimir@kr-jihomoravSky.cz 

(dále jen ,,ob['ednuteI")

a 

2. TopGis, S. r.o. 

Sídlo: Svatopetrská 35/7, 617 OO Brno 
IČ: 29182263 
DIČ: CZ29182253 
Bankovní Spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 43-555514023/0100 
Zastoupený: Drahomírou Zedníčkovou, výkonnou ředitelkou 

Kontaktní Osoba: Drahomíra Zedníčková, výkonná ředitelka 
Telefon: 
E-mail: 

(dále jen „zhotovitel“) 

II. Předmět smlouvy 
1. Zhotovitel se na základě této Smlouvy O dílo (dále jen „smIauvu”) zavazuje provést na Svůj náklad 

a nebezpečí pro Objednavatele dílo Spočívajícív dodávce dat šikmého leteckého Snímkování a aktualizace 
ortofotomapy vymezeného území Jihomoravského kraje 2019 dle technické Specifikace uvedené v článku 
II. odstavce 2 této Smlouvy (dálejen ,,díIo") a Objednavatel Se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit 
Za něj cenu sjednanou v čl. IV. této Smlouvy. 

2. Technická Sgecifikace díla:



Dílo se bude týkat Vymezeněho územíJihomoravského kraje. Konkrétně zastavěných územívybraných 
14 měst (Brno, Břeclav, Boskovice, Hustopeče, Kuřim, Mikulov, Pohořelice, Rosice, Tišnov, Veselí nad 
Moravou, Vyškov, Židlochovice, Znojmo) V celkové ploše 160 kmz. Konkrétní geometrie vymezeného 
zastavěného území bude před samotnou realizací předloženo a schváleno objednavatelem. 
Letecké snímkování bude pořízeno šikmým Snímkovacím systémem. Snímkování bude provedeno 
šikmým Snímkovacím systémem, což je Snímkování sady fotografií- pěti kamer (4 kamery umístěné 
rotačně Symetricky do čtyř stran, 5. Kamera snímkuje Svisle kzemi) umístěné V letadle Svýsledným 
rozlišením V nadiru 10cm/pixel. Z kolmých leteckých měřických snímků bude zpracována detailní 
ortofotomapa ve formátu tif/tfw ve výsledném rozlišení 10cm/pixel s minimálním překrytem leteckých 
snímků 60% a příčným překrytem 30%, V souřadnickovém Systému S-JTSK. Šìkmé letecké snímky budou 
objednateli předány na samostatném disku dodaném objednatelem. 
Letecké Snímkování musí proběhnout ve vegetačním období roku 2019 (nejlépe od 1.5.2019 do 30. 9. 
Z019) V co nejkratším časovém rozmezí mezi Ietovými dny. 
Barevná ortofotomapa vymezeného území Jihomoravského kraje pořízená ve viditelném spektru 
s rozlišením 10 cm bude zpracována radiometrickou a fotometrickou korekci obrazu V Souřadnícovém 
Systému S-JTSK a Současně ve WGS 84 UTM33. Snímkování bude prováděno za bezoblačného počasí. 
Velikost pixelu na zemi odpovídajícíjednomu elementu originálního obrazu (originálu snímku) u kolmé 
kamery nesmí být Většíjak 10 cm. 
Dílo bude Zaznamenáno V souřadnicovém systému S-JTSK (jednotná trìgonometrická Síť katastrální- 
Křovákova) a současně WGS 84, zobrazení UTM 33. 
Základní velikost výsledného pixelu ortofotomapy bude pro celé území kraje maximálně 10 cm. 
Ukládacíjednotka dle listokladu mapových listů ZMVM 1:1000, s pojmenováním jednotlivých souborů 
dle listokladu mapových listů ZMVM 121000, základní formát TIFF, RGB TrueCo|or S hlavičkou 
pro ArcView TFW. 
Ortofotomapa bude odevzdána ve čtyřech vyhotoveních na záznamových médiích, a to jedenkrát 
V Souřadném systému S-JTSK svodotiskem, jedenkrát V Souřadném systému S-JTSK bez vodotisku, 
jedenkrát v souřadnicověm systému WGS 84 UTM 33 S Vodotiskem a jedenkrát V Souřadném systému 
WGS 84 UTM 33 bez vodotisku. 
V díle bude provedena korekce barevnosti snímků. 
Dále bude vyrobena datová sada V redukovaném ro2lìšení0,ZO m ve formátu komprimovaný TIFV kladu 
mapových listů ZMVM 122000. 
Šikmé snímky i ortofotomapy budou dodányjako součást webové mapové aplikace. Aplikace bude mít 
funkcionalitu Zobrazování šikmých snímků. Po kliknutí do mapové části se zobrazídotčený šikmý Snímek 
Z daného místa. Bude orientovaný kseveru. Zároveň bude aplikace ukazovat směr pohledu. Aplikace 
bude umožňovat změnu zoomu a také otočení pohledu požadovaným směrem (bude načten nový 
Snímekze stejného místa, alejiného směru pohledu). Aplikace bude nastavena tak, že nebude uživatele 
dané organizace omezovat autorizovaným přístupem. 
Součástí díla je udělení licence na webovou mapovou aplikaci po dobu jednoho roku pro tyto 
organizace: 
-Jihomoravský kraj 
- Brno 
- Břeclav 
- Boskovice 
- Hustopeče 
- Kuřim 
- Mikulov 
- Pohořelice 
- Rosice 
- Tišnov



- Veselí nad Moravou 
- Vyškov 
- Židlochovice 
- Znojmo 
Pro jednotlivé obce lze poskytnout licenci na šikmé snímky. Cena ze poskytnutí jednoho šikmého 
leteckého měřického snímku (včetně LMS) bude činit 10 % běžné tržní ceny ne však více jak 50,- Kč bez 
DPH. 

a) Součástí dodávky je udělení podlicence pro obce (Brno, Břeclav, Boskovice, Hustopeče, Kuřim, 
Mikulov, Pohořelice, Rosice, Tišnov, Veselí nad Moravou, Vyškov, Židlochovice, Znojmo) na 
ortofotomapu ve výsledném rozlišení 10cm/pixel. Vyskladnění těchto dat pro jednotlivé obce je v ceně 
Zakázky na základě uzavřené smlouvy mezi dodavatelem a obcí. 

Požadavky na předání dat: 

O Součástí zakázky bude technická zpráva a metadatový popis, datová vrstva kladu mapových listů 

obsahující středy snímků S datem snímkování ve formátu DGN, SHP. 
I Data budou předána na datovém nosiči (USB HDD). 
c Zhotovitel je povinen dodat data, datové sady a metadatové popisy obsažené vodstavci 2 tohoto 

článku objednateli v otevřeném a strojově čitelném formátu ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., 
O svobodném přístupu k informacím, v platném znění. 

Součástí díla je také bezúplatné poskytnutíoprávnění objednateli ze strany zhotovitele k výkonu práva užít 
dílo specifikované vtéto smlouvě, a to ke všem Způsobům užití díla v neomezeném rozsahu ve smyslu 
příslušných ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, O právech souvisejících správem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dálejen „autorský 
zákon“). 

III. Místo a doba plnění 

Místem plnění je sídlo objednatele, tedy budova Krajského uradu Jihomoravského kraje na adrese 
Žerotínovo nám. 449/3, Brno. 
Práce na realizaci předmětu plnění specifikovaného v článku Il. odstavce 2 této smlouvy budou zahájeny 
nejpozději do 7 dnů od uveřejnění smlouvy v registru smluv vsouladu se zákonem 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 (dále jen „zákon O registru smIuv“). 
Zhotovitel se Zavazuie realizovat předmět plnění této sm|ouv\LpodIe následujícího harmonogramu: 
0 Zhotovitel se zavazuje předat kompletní dílo včetně k nim náležející dokumentace objednateli 

nejpozději do šesti měsíců od účinnosti smlouvy. . 

I Zhotovitel se zavazuje odstranit případně zjištěné vady a nedodělky a objednavateli předat předmět 
smlouvy k převzetí bez vad a nedodělků, a to do 30 dní od předání protokolu 
O chybách zhotoviteli nejpozději do sedmi měsíců od účinnosti Smlouvy.

' 

IV. Cena plněnía platební podmínky 

Q5 Et Objednatel a zhotovitel si sjednali, že cena za vytvoření a dodání díla a poskytnutí licence kjeho užit 
1 970 000,- Kč bez DPH, přičemž 
cena včetně DPH činí 2 383 700,- Kč, 
Sazba DPH činí 21 %,



L 

výše DPH Čín|'413 700,› KČ. 

2. Daň Z přidané hodnoty bude zhotovitelem účtována vsouladu S příslušnými Zákonnými ustanoveními 
platnými ke dni uskutečněnízdanitelného plnění. 

3. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná, nejvýše přípustná. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 
související s provedením díla. 

4. Cenu za vytvořenía dodánídíla dle ČI. IV. odst. 1 této smlouvyje zhotovitel oprávněn fakturovat po řádném 
dodání díla objednavateli, tj. po podpisu Akceptačního protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků 
oběma smluvními stranami. 

5. Všechny platby budou uváděny v korunách českých. Zálohové platby objednatel neposkytuje. 
6. Splatnost faktury činí 30 dnů od data jejího doručení na adresu sídla objednatele. Za den doručení faktury 

se považuje den uvedený na otisku doručovacího razítka podatelny objednatele. Faktura musí obsahovat 
veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu stanovené vzákoně č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané 
hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů, a razítko a podpis oprávněné osoby. Faktura bude považována za 
proplacenou okamžikem odepsání příslušné částky Z účtu objednatele. 

7. V případě, že daňový doklad bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn do 
data jeho splatnosti daňový doklad vrátit zhotoviteli, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. 
Zhotovitel podle charakteru nedostatků daňový doklad opraví nebo vystaví nový S tím, že u nového nebo 
opraveného daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle článku IV odstavce 6 této Smlouvy od jeho 
doručení na adresu sídla objednatele. 

8. Zhotovitel touto smlouvou prohlašuje, že: 
0 nemá v úmyslu nezaplatit daň Z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále 

jen ,,daň"), 
0 mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň 

zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 
0 nezkrátídaň nebo nevyláká daňovou výhodu. 

V. Práva a povinnosti ob'|ednateIe 

1. Pro úspesný průběh realizace díla se objednatel zavazuje k poskytnutí nezbytně nutné součinnosti. Jedná 
se ze`ména 0: 

0 zajištění potřebných organizačních a technických podmínek pro provádění pracív rámci předmětu 
plnění, 

0 Zúčastňovat se dohodnutých konzultačních schůzek se zhotovitelem za účelem upřesnění 
požadavků a koordinace postupu prací, 

0 poskytování konzultací odbornými pracovníky objednatele k získání informací 
O souvisejících IT systémech a technologiích, 

0 předání veškerých potřebných podkladů pro realizaci předmětu plnění zhotoviteli, zajištění 
konzultací k vyjasněnía detailníspecifikaci předmětu plnění. 

VI. Práva a povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazu'e ze`ména: 
0 zpracovat dílo v souladu s předmětem plnění uvedeným v článku Il odstavci 2 této smlouvy řádně 

avčas, 
0 Zúčastňovat se dohodnutých konzultačních schůzek sobjednatelem za účelem upřesnění 

požadavků a koordinace postupu prací.



Zhotovitel má právo odevzdat dílo ještě před Sjednanými termíny plnění. 

VII. Odpovědnost za vady, odpovědnost za škodu. záruka 

Zhotovitel se zavazuje předat dílo radně a přesně dle technické specifikace objednatele, bez vad 
a nedodělků. 
Veškeré anomálie softwaru, které se vyskytnou po předání či převzetí díla a nebyly uvedeny v technické 
specifikaci, budou odstraněny Zhotovitelem během záručnídoby. Záručnídobaje mezi smluvními stranami 
sjednána na dobu 36 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetídíla. 
V průběhu záruční doby je zhotovitel povinen odstranit vady písemně nahlášené objednatelem na 
kontaktní adresu Sdělenou pro tyto účely Zhotovitelem, a to do 5 dnů od nahlášení vady objednavatelem, 
popř. vjiném písemně oboustranně dohodnutém termínu. 
Výše uvedené záruky se neuplatní v případech, kdy vada, na kterou se vztahují, je přímým či nepřímým 
důsledkem neoprávněné modifikace, neoprávněného pokusu O opravu, zneužití díla, zejména užívání 
aplikace za neobvyklých provozních podmínek nebo bezjeho běžné údržby, ledaže objednatel prokáže, že 
takové jednání nemělo nepříznivý vliv na zjištění a odstranění těchto vad. 
Zhotovitel i objednatel odpovídají za porušení práv třetích osob v rozsahu stanoveném českým právním 
řádem. 
Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které mu Znemožňují provedení díla dohodnutým 
způsobem, je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli a navrhnout mu odpovídající 
změnu díla. 
Zhotovitel není povinen nahradit objednateli škodu, která vznikla V důsledku objevení skrytých překážek 
při plnění díla, porušení, opomenutí nebo nedostatku součinnosti ze strany objednatele. 
Zhotovitel plně odpovídá za ztrátu nebo zničení podkladů, které mu byly dány objednatelem k dispozici. 
Objednatel může požadovat na zhotoviteli poskytnutí kopie jeho originálních podkladů V případě, že ke 
ztrátě či zničení dojde a je-li to technicky možné. 
Objednatel zodpovídá za řádnou archivaci všech digitálních informací předaných Zhotovitelem. 
Zhotovitel je povinen udržovat po celou dobu trvání závazku Z této smlouvy v platnosti smlouvu 
na pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti jiné osobě 
s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 1.000.000,- Kč. 

VIII. Smluvní sankce 

Bude-li objednatel v prodlení s úhradou daňového dokladu - faktury, je zhotovitel oprávněn účtovat 
objednateli úrok Z prodlení ve výši 0,05 % Z dlužné částky za každý Započatý den prodlení, a objednatel 
se zavazuje takto účtovaný úrok Z prodlení Zaplatit. 
Bude-li zhotovitel v prodlení s řádným provedením a předáním díla, je objednatel oprávněn požadovat 
po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý Započatý den prodlení po dohodnutém termínu 
plnění, a zhotovitel se zavazuje Smluvní pokutu zaplatit. 
Nesplní-li zhotovitel v dohodnutém termínu svůj závazek odstranit vady díla vytknuté zhotoviteli 
objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 
1.000; Kč za každý Započatý den prodlení až do úplného odstranění vad, a zhotovitel se zavazuje takto 
požadovanou smluvní pokutu objednateli zaplatit. 
Nepředloží-li zhotovitel na žádost objednatele do 10 dnů originál nebo ověřenou kopii dokladu O uzavření 
pojistné smlouvy dle článku VII. odst. 10 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 
zaplaceníjednorázově smluvní pokuty ve výši 30.000,- Kč. 
Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, Zda a v 
jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat Samostatně.



Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu pripadne vznikle skody. 
Smluvní pokuty a úroky Z prodlení podle tohoto článku jsou splatné do 30 dnů ode dne, kdy povinná strana 
obdržíod strany oprávněné písemnou výzvu k zaplacenísmluvní pokuty nebo úroku Z prodlení, která bude 
obsahovat jejich vyčíslení. 

IX. Utajení 

V průběhu prací souvisejících s plněním této smlouvy mohou mit obě smluvní strany přístup ktakovým 
informacím, O nichž jedna smluvní strana předem prohlásí, že se jedná o důvěrné informace, a které 
nejsou dostupné Z obecně přístupných zdrojů. Obě Smluvní strany se zavazují, že navzájem zachovajítyto 
informace V tajnostì i po ukončení plnění na základě této smlouvy, a to po dobu tří let po ukončení plnění 
na základě této smlouvy, dokud bude tr\/at jejich důvěrný charakter. 
Zhotovitel odpovídá za zachování mlčenlivosti O individuálních datech a účelových výstupech nad daty, 
se kterými přijdou do styku jeho pracovníci v rámci činností vykonávaných podle této Smlouvy, po dobu 
stanovenou právními předpisy. 
Obě smluvní Strany se zavazují, že neuvolní třetí Straně, ani jinak nezneužijí důvěrné informace druhé 
Smluvní strany vjakékoli formě a že podniknou všechny rozumně požadovatelné kroky kzabezpečení 
těchto informací. 

X. Právo užití díla 

Ochrana autorských práv se řídíautorským zákonem a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv 
k duševnímu vlastnictví, které jsou Součástí českého právního řádu. 
Zhotovitel prohlašuje, že je na základě Svého autorství či na základě právního vztahu S autorem návrhu 
technického řešení oprávněn vykonávat Svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva 
k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení, autorské dílo 
užít ke všem způsobům užití a udělit objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva 
v souladu S podmínkami této smlouvy. 
Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti zhotovitele dle 
této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení (dále jen ,,Iícence") za podmínek sjednaných V této 
Smlouvě. Právem užívat výsledky tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně jejich hmotného 
zachycení se ve smyslu této Smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele 
dle této smlou\/y včetně jejich hmotného zachycení všemi známými způsoby v neomezeném rozsahu 
ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákona “ˇa autorského zákona, zejména jejich další 
zpracování, úpravy, rozmnožování, a to tak, aby byl naplněn účel této Smlouvy. Licence dle této smlouvy 
se poskytuje celosvětově na celou dobu trvání majetkových práv zhotovitele k autorskému dílu dle této 
smlouvy. 
Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli dle níže uvedených odstavců tohoto článku zejména tato 
oprávnění: 
a) užívat dílo všemi známými způsoby pro svou výhradně nekomerční potřebu, 
b) užívat dílo pro vnitřní potřebu (intranet) bez omezeni, 
c) užití díla k vytvoření kartografického díla pro vlastní potřebu a pro třetí osoby 
d) Zobrazit na internetu vybrané části díla společně S údajem o autorství zhotovitele; tento údaj bude 

uveden ve formě © obchodní firma zhotovitele, 
e) poskytnout dílo jako podklad pro Zpracování třetím osobám, které budou na základě Smlouvy 

S objednatelem zpracovávat zakázky pro objednatele, 
f) poskytnout ortofoto JMK 2019 nebo jeho část třetím osobám na základě podlicenční smlouvy, a to 

za podmínek stanovených v této smlouvě v čl. X. odstavci 5.



Objednatel touto smlouvou zmocňuje zhotovitele k výkonu činnosti spočívající V zastupování objednatele 
při poskytování podlicencí k výkonu práva užívat a zpracovávat ortofoto JMK 2019 nebo jeho část třetím 
subjektům uvedeným v tomto odstavci včetně předání odpovídajícího nosiče dat třetím osobám 
uvedeným v tomto odstavci, na němž bude dílo Zachyceno. 

Zhotovitel je povinen: z 

a) zastupovat objednatele při poskytování podlicencí k dílu nebo jeho části obcím Jihomoravského kraje 
k nekomerčnímu využití, 

bj zastupovat objednatele při poskytování podlicencí kdílu nebo jeho části školám nacházejícím se na 
území Jihomoravského kraje pro potřeby výuky geografického informačního systému v nezbytně 
velkém rozsahu v redukovaném Zobrazení S velikostí pixelu minimálně 0,5 m, 

c) zastupovat objednatele při poskytování podlicencí kdílu nebo jeho části příspěvkovým organizacím 
objednatele a složkám integrovaného záchranného systému objednatele k nekomerčnímu užití. 

Zhotovitel je dále povinen předat výše uvedeným třetím osobám příslušný nosič dat, na němž bude dílo 
Zachyceno. 

Zhotovitel se zavazuje uzavřít za objednatele podlicenční Smlouvu s třetími osobami uvedenými v čl. II. 

odstavci 2. a to vždy nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti o uzavření podlicenční smlouvy 
zhotoviteli. Na základě podlicenční smlouvy bude třetím osobám poskytnuto dílo nebo jeho část spolu 
s oprávněním k výkonu práva užívat a zpracovávat dílo nebo jeho část. 

Podlicence bude subjektům uvedeným v čl. X. odstavci 5. poskytnuta bezúplatně. 

XI. Odstoupení od smlouvy 

Odstoupení od smlouvy muze nastat Z důvodů uvedených v prıslušných ustanoveních občanského 
Zákoníku a Z důvodů podstatného porušení smluvních ujednání. 
Za podstatné porušení povinnosti ze strany zhotovitele se považuje zejména prodlení více než 15 dnů 
S předáním šikmých snímků, kolmého ortofota, Webové aplikace a nezjednání nápravy ani v dodatečné 
lhůtě nejdéle 10 dnů ode dne, kdy byl zhotovitel objednavatelem na porušení smluvní povinnosti písemně 
upozorněn 
a vyzván kjejímu odstranění. 
Za podstatné porušení povinnosti ze strany objednatele se považuje zejména prodlení S plněním 
peněžitých závazků dle této smlouvy a nezjednání nápravy ani V dodatečné lhůtě nejdéle 30 dnů ode dne, 
kdy byl Objednavatel zhotovìtelem na porušení smluvní povinnosti písemně upozorněn a vyzván k jejímu 
odstranění. 
Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy V případě, že zhotovitel uvedl ve své nabídce do veřejné 
zakázky informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a které měly nebo mohly mít vliv 
na výsledek této veřejné zakázky. 
Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, úroků Zprodlení 
a ustanovení týkající se těch práv a povinností, Z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat 
Í po odstoupení. 

XII. Závěrečná ustanovení 

Tato Smlouva a práva a povinnosti Z ní vzniklá výslovně touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského Zákoníku. 
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., osvobodném pristupu k informacím, ve Znění 
pozdějších předpisů). 
Zhotovitel dále prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani základní 
lidská práva. 
Zhotovitel souhlasí S tím, že ze strany objeclnavatele bude, resp. může být, při dodržení podmínek 
stanovených zákonem Č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů a o`změně některých zákonů, ve zněnı 
pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího 
plnění. 

Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle Zákona O registru smluv. Smluvní strany se dohodly, 
že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel, který současně zajistí, 

aby informace O uveřejněnítéto smlouvy byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky. 
Smluvní strany si nepřeji, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva 
a povinnosti dovozovány Zdosavadni či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklosti 
Zachovávaných obecně či vodvětvi 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 z\/yklostí či praxe. 
Smluvní strany si Sjednávají domněnku doby dojití zásilky do sféry adresáta v tom smyslu, že došlá zásilka 
odeslaná svyužitím provozovatele poštovních služeb nebo elektronická zásilka zaslaná prostřednictvím 
datové schránky došla do sféry adresáta třetí pracovní den po odeslání zásilky. Při sporu pak domněnku 
doby dojití zásilky do sféry adresáta prokazuje Odesílatel. 
Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či doručenı 
jinak znemožní. 
Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou Smluvní strany pouze formou písemných dodatkù, které budou 
vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci 
smluvních stran. Za písemnou formu pro tento účel nebude považována výměna e-mailových zpráv. 
Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti S plněním předmětu 
smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám. 
Smluvní strana nemůže bez souhlasu druhé smluvní strany postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě. 
Pro případ, že se ustanovení této Smlouvy, Oddělitelné od ostatního obsahu, stane neúčinným nebo 
neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit neúčinné nebo neplatné 
ustanovení novým. Případná neplatnost některého Z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá 
za následek neplatnost ostatních ustanovení. 
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech S platností originálu. Každá ze smluvních stran obdržíjedno 
vyhotovení smlouvy. 
Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. 
Smluvní strany se S obsahem smlouvy seznámily, souhlasí S ním a po přečtení prohlašují, že byla sepsána 
dle jejich pravé, dobrovolně a svobodně projevené vůle v souladu S veřejným pořádkem a dobrými mravy, 
na důkaz čehož připojuji na konec smlouvy své podpisy. 

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., O krajích (krajské Zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 

Tato smlouva byla schválena Radou Jihomoravského kraje dne 20.05.2019 na 98. schůzi usnesením 
č. 7198/19/ R98



V Brně dne 05.06.2019 V Brně dne 22.05.2019 

Objednavatel Zhotovitel 
JUDr. Bohumil Šimek Drahomíra Zednıcková 

hejtman Jihomoravského kraje výkonná ředitelka


