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Smlouva 
o poskytování služeb datového skladu stavby a zajištění jeho provozu 

ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů 

 
pro stavbu s názvem 

„Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole“ 
17TUOIN38 

 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
statutární město Plzeň 
IČO: 000 75 370 
DIČ: CZ00075370 
se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 
zastoupené XXXXXXXXXX, vedoucím Odboru investic MMP 
 
Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32 
 
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX  
číslo účtu:        XXXXXXXXXXXXX 
(dále také jako „zadavatel“ nebo „objednatel“) 
 
Kontaktní osoba zadavatele ve věcech technických: 
XXXXXXXXXXXX 

tel.: XXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXX 

 
a 
 
IBR Consulting s.r.o. 
IČO: 25023446 
DIČ: CZ25023446 
se sídlem Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9 
zastoupená XXXXXXXXXXXXXXX. 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl  C, vložka 235748 
 
bankovní spojení:  XXXXXXXXXXXX 
číslo účtu:  XXXXXXXXXXXX 
(dále také jako „zhotovitel“ nebo „poskytovatel“)  
 
Kontaktní údaje zhotovitele: 
XXXXXXXXXXXX 
tel.: XXXXXXXXXXXXX 
e-mail: XXXXXXXXXXXXXX 
 
 
(zadavatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ a samostatně také jako „smluvní strana“) 
 
tuto 
  

smlouvu o poskytování služeb datového skladu stavby a zajištění jeho provozu  
pro stavbu s názvem „Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole“ (dále jen smlouva). 
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I. 
Předmět smlouvy 

 
1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele poskytovat objednateli služby datového skladu 

stavby (dále jen „DSS“) a zajišťovat jeho provoz u stavby s názvem „Prodloužení tramvajové tratě 
na Borská pole“ (dále jen „stavba“) za podmínek stanovených touto smlouvou a v souladu se 
zájmy objednatele a s obecně závaznými právními předpisy, interními předpisy a ostatními 
předpisy, a závazek objednatele platit zhotoviteli za jednotlivé činnosti měsíčně sjednanou 
odměnu. 
 
Datový sklad stavby zajistí plně dokumentovanou komunikaci mezi jednotlivými účastníky 
výstavby a dále bude sloužit k výměně, kontrole a distribuci dat nejrůznějšího zaměření a určení a 
k informování aktivních uživatelů o aktuálních změnách či aktualizacích. DSS tak zajistí 
přehlednost všech dokladů stavby, správnou časovou posloupnost dokladování a zabrání 
nejasnostem, ztrátám dokladů a rozporům při provádění prací. 

 
1.2. Poskytovatel služeb se zavazuje, že pro objednatele bude za úplatu určenou touto smlouvou 

vykonávat vlastní jménem a na svou odpovědnost provoz DSS a služby pro DSS, které zahrnují 
níže uvedené činnosti: 

 
a) Provoz DSS: 
 

 pronájem infrastruktury Microsoft Azure a pronájem podpůrných projektů Microsoft 
(SQL Server, datové úložiště); 

 správa datového úložiště a údržba systému; 

 technická podpora DSS: - v pracovní dny od 08:00 do 16:00 
- telefonicky nebo emailem na adrese XXXXXXXXXXXX 
- řešení provozních problémů do 48 hodin od jejich vzniku; 

 b) Služby pro DSS: 
 

 inicializace DSS – příprava DSS pro projekt stavby, vytvoření databáze (dále jen „DB“) 
s projektem v prostředí MS Azure; 

 nahrání vítězné nabídky zhotovitele stavby do prostředí DSS, nastavení parametrů 
projektu stavby; 

 průběžná aktualizace dat souvisejících se stavbou v prostředí DSS; 

 registrace uživatelů do DSS a definování jejich rolí a práv v rámci DSS; 

 zaškolení uživatelů DSS, kdy poskytovatel služeb se zavazuje provést základní 
vstupní školení pro osoby, které budou mít přístup do DSS s udělením certifikace 
s platností na 2 roky; 

 digitalizace tištěných dokumentů, u kterých je potřeba zajistit jejich evidenci 
v elektronické podobě do DSS; 

 zatřídění digitalizovaných dokumentů do definované složkové struktury; 

 nahrání digitalizovaných podkladů do DSS; 

 zajištění a vyhodnocení podkladů u čerpání a fakturace – poskytovatel služby se 
zavazuje kontrolovat úplnost a správnost elektronických podkladů zhotovitele stavby 
oproti tištěným originálním dokumentům a sestavit průběžné protokoly o kontrole dat a 
související přehled dle požadavků objednatele; 

 kontrola přečerpání položek; 

 asistence při vytváření podkladů a čerpání; 

 zpracování offline dat pro předání; 

 vypracování závěrečné zprávy, jejímž obsahem je i výpis všech dokumentů nahraných 
během realizace stavby do DSS a její předání objednateli na vhodném datovém nosiči 
(flashdisk, DVD). 

 
1.3. Poskytovatel služby prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem smlouvy, jsou mu známy 

všechny okolnosti potřebné pro zajištění provozu a služeb pro DSS v požadovaném rozsahu a 
zabezpečí je na svoji odpovědnost. Poskytovatel služeb dále prohlašuje, že má s plněním 
závazků co do obsahu i rozsahu obdobným těm, které jsou ujednány touto smlouvou, dostatečné 
předchozí zkušenosti, a že disponuje dostatečnou kvalifikací pro řádné provedení díla. 

mailto:servis@aspe.cz
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Poskytovatel služeb se rovněž zavazuje vykonávat veškerou činnost dle této smlouvy s náležitou 
odbornou péčí a se zohledněním a zachováním veškerých práv a oprávněných zájmů 
objednatele.  
 

1.4. Poskytovatel služby se zavazuje upozornit objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést 
při plnění smlouvy k omezení činnosti nebo ohrožení chodu informačního systému objednatele. 

 
II. 

Doba plnění 
 
2.1. Poskytovatel služby zahájí svoji činnost do 3 dnů od písemné výzvy objednatele (i mailové) 

zaslané na adresu kontaktní osoby poskytovatele služeb uvedené ve smlouvě.  
 

2.2. Poskytovatel ukončí svoji činnost předáním závěrečné zprávy objednateli po dokončení stavby 
zhotovitelem bez vad a nedodělků a kolaudaci stavby, včetně odsouhlasení závěrečného 
vyúčtování stavebních nákladů. 
 

2.3. Předpokládaný termín plnění předmětu smlouvy je:  
 

Zahájení činnosti:    červenec 2019  

 

Ukončení činnosti: řádným dokončením předmětné stavby a předáním 
závěrečné zprávy 

(předpoklad 11/2021)  
 
2.4. Místo plnění je na adrese Jagellonská 8, 306 32 Plzeň, nebo jiné místo dle pokynu objednatele.  
 

III. 
Cena a platební podmínky 

 
3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli služeb za uskutečnění činností podle této smlouvy 

smluvní dohodnutou nejvýše přípustnou odměnu ve výši 327.000,- Kč bez DPH (slovy: tři sta 
dvacet sedm tisíc Korun českých) a odpovídá celkem 16 měsícům zajišťování provozu DSS při 
měsíční sazbě 6.000,- Kč bez DPH a 300 hodinám poskytování služeb pro DSS dle této smlouvy 
při hodinové sazbě ve výši 650,- Kč bez DPH. 
 
K ceně dle čl. 3.1 bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnitelného zdanitelného 
plnění. 
 

3.2 Hodinová a měsíční sazba za poskytování služeb DSS a za zajištění jeho provozu je sjednána 
jako nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených se 
zhotovením a předáním díla dle této smlouvy. Poskytovatel služby prohlašuje, že v ceně za dílo 
jsou zahrnuty veškeré jeho náklady, které při plnění svých závazků dle této smlouvy nebo v 
souvislosti s tím vynaloží, vč. nákladů výslovně neuvedených, jejichž vynaložení musí 
poskytovatel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s realizací 
obdobných děl. V dohodnuté ceně jsou zahrnuty i režijní náklady, doprava, cestovné, ubytování, 
licence a další náklady, které patří k úplnému a bezvadnému provedení všech činností dle této 
smlouvy. 
 

3.3 Za činnost vykonávanou poskytovatelem řádně v souladu s touto smlouvou se objednatel 
zavazuje uhradit měsíčně poskytovateli na základě vystavených faktur odměnu a to ve výši 
skutečně odpracovaných, vykázaných a objednatelem odsouhlasených počtu hodin s tím, že 
celková výše těchto měsíčních faktur nepřesáhne 90 % nabídkové ceny. Po úplném dokončení 
všech činností dle této smlouvy je poskytovatel oprávněn předložit k úhradě konečnou fakturu ve 
výši max. 10 % ceny dle čl. 3.1 této smlouvy. 
 

3.4 Poskytovatel vystaví daňový doklad vždy do sedmi (7) dnů ode dne splnění povinnosti, na základě 
které je oprávněn fakturovat dílčí cenu dle této smlouvy. 



statutární město Plzeň                                       IBR Consulting s.r.o. 
Odbor investic MMP         
2019/004276 

Stránka 4 z 8 
 

 
3.5 Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami sjednána na dvacet jedna (21) kalendářních 

dnů ode dne předání daňového dokladu (faktury) poskytovatelem objednateli. Objednatel 
neposkytuje zálohy na úhradu ceny díla.  
 

3.6 Povinnost uhradit cenu nebo její část dle podmínek uvedených v této smlouvě bude objednatelem 
splněna v okamžiku odepsání příslušné částky z bankovního účtu příkazce. 
 

3.7 Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými 
právními předpisy a touto smlouvou. Daňový doklad a všechny účetní doklady musí dále 
obsahovat číslo zakázky objednatele 17TUOIN38 a musí obsahovat rozčlenění uvedené ceny v 
tomto rozsahu: Kč bez DPH; DPH v %, DPH v Kč, celkem včetně DPH v Kč, dále musí obsahovat 
označení a číslo, jméno nebo název, sídlo nebo místo podnikání a identifikační číslo a údaje o 
zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, včetně spisové značky, a to jak poskytovatele, tak 
i objednatele, důvod fakturace, popis služby, daňový údaj, označení bank. ústavu a č. účtu, na 
který má být placeno, den odeslání faktury a lhůta splatnosti dle této smlouvy, datum 
uskutečnitelného zdanitelného plnění, částka k úhradě. Faktura musí být vystavena na statutární 
město Plzeň, se sídlem náměstí Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 301 00, DIČ: CZ00075370, IČO: 000 
75 370 a doručena na adresu konečného příjemce faktury: statutární město Plzeň, Odbor investic 
MMP, Škroupova 5, Plzeň, PŠC 306 32. 

 
3.8 V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel 

oprávněn daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti poskytovateli. Poskytovatel je povinen 
takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v 
takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu 
objednateli. 

 
3.9 Poskytovatel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 

bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 
98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad bude 
obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný, 
přičemž v takovém případě se aplikuje postup uvedený čl. 3.8.  této smlouvy. 

 
3.10 V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě 

této smlouvy bude o poskytovateli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem 
umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že poskytovatel je nespolehlivým plátcem (§ 106a 
zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění 
ponížit všechny platby příkazníkovi uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku 
DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto poskytovateli nevyplacené částky DPH odvede správci 
daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
3.11 Poskytovatel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči objednateli, které vzniknou na 

základě této smlouvy, nebude moci postoupit ani započíst jednostranným právním úkonem. 
 

IV. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
4.1. Poskytovatel je povinen zajistit bezpečnost dat a údajů při zajišťování provozu DSS. 

 
4.2. Poskytovatel je povinen postupovat při zařizování smluvené záležitosti s veškerou odbornou péčí, 

podle svých schopností a znalostí a podle pokynů objednatele. 
 
4.3. Poskytovatel je povinen předat objednateli bez zbytečného odkladu věci, které za něj převzal při 

vyřizování záležitostí. 
 

4.4. Objednatel se zavazuje zajistit poskytovateli nezbytnou součinnost k plnění předmětu dle této 
smlouvy. 
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4.5. Objednatel je oprávněn vyhradit si účast svého pověřeného zástupce při jakémkoliv úkonu 

poskytovatele, který se týká předmětu této smlouvy. 
 

4.6. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je 
poskytovatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

 
V. 

Autorská práva 
 

5.1. V případě, že dílo, jeho část a/nebo jakýkoliv dokument předaný zhotovitelem objednateli nebo 
použitý zhotovitelem při plnění této smlouvy podléhá ochraně podle autorského zákona, zavazuje 
se zhotovitel postupovat tak, aby získal všechny potřebné souhlasy a zajistil objednateli 
neodvolatelnou výhradní licenci k užití autorského díla, použitého zhotovitelem při plnění této 
smlouvy, vč. oprávnění k modifikacím, úpravám či jiným změnám autorského díla.   Zhotovitel 
touto smlouvou opravňuje objednatele k užití předmětu díla všemi možnými způsoby užití. 
Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy výhradní licenci. Licence se poskytuje ke 
všem možným způsobům užití díla v rozsahu neomezeném, a to jak ve hmotné, tak i nehmotné 
podobě. Objednatel není povinen licenci využít.  
 

5.2. Licence je poskytnuta na dobu neurčitou, a to v neomezeném rozsahu množstevním a ke všem 
způsobům užití (zejména s právem dílo upravovat, a to i prostřednictvím třetí osoby).  

 
5.3. Zhotovitel nesmí poskytnout licenci k předmětu díla třetí osobě. Zhotovitel je povinen zdržet se 

výkonu práva užít předmět díla. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas k postoupení licence třetí 
osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti a současně uděluje objednateli právo poskytovat podlicence v 
plném rozsahu, jaký vyplývá z licenčního oprávnění.   
 

5.4. Objednatel je bez souhlasu zhotovitele oprávněn předmět díla zpracovat, měnit či upravovat, 
vytvářet odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a spojovat ji s 
jinými autorskými díly.  
 

5.5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny díla dle této 
smlouvy. Územní rozsah licence není omezen na území České republiky.  

 
VI. 

Záruka za jakost, odpovědnost za vady, pojištění 
 

6.1 Poskytovatel poskytuje objednateli záruku za jakost služeb (výstupů služeb) ve smyslu § 2113 
Občanského zákoníku na dobu 24 měsíců ode dne převzetí závěrečné zprávy objednatelem. 
 

6.2 Poskytovatel po záruční lhůtu odpovídá objednateli zejména za to, že služby (výstupy služeb) ke 
dni jejich převzetí Objednatelem měly vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li 
ujednání, takové vlastnosti, které zhotovitel popsal nebo které objednatel očekával, vlastnosti 
běžně předpokládané a odpovídající platným, uznávaným, obvykle používaným či vlastnosti 
stanovené technickými předpisy, a plnil svůj účel, který vyplývá zejména z čl. I. této smlouvy, 
nebyl-li účel sjednán, pak pro účel obvyklý.  
 

6.3 Práva z vadného plnění objednatel uplatní u zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to reklamací 
doručenou k rukám kontaktní osoby zhotovitele. I reklamace odeslaná objednatelem poslední den 
záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. V reklamaci objednatel uvede alespoň popis vady 
nebo informaci o tom, jak se vada projevuje a jaká práva v souvislosti s vadou uplatňuje. 
Neuvede-li objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou služby uplatňuje, má se za to, že požaduje 
provedení opravy předmětu smlouvy. 
 

6.4 Objednatel má zejména právo: 
a) na odstranění vady novým provedením vadné části služby,  
b) na odstranění vady opravou služby, je-li vada tímto způsobem opravitelná,  
c) na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo  
d) odstoupit od smlouvy.  
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Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, 
případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci. 
 

6.5  Poskytovatel se zavazuje prověřit reklamaci a nejpozději následující pracovní den ode dne jejího 
doručení oznámit objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak poskytovatel v uvedené lhůtě 
neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a že zvolené právo z vadného plnění uspokojí. 
 

6.6 V případě, že objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je poskytovatel povinen vadu 
odstranit, i když reklamaci neuzná, nebude-li mezi objednatelem a poskytovatelem dohodnuto 
jinak. V takovém případě poskytovatel objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání 
reklamace bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele.  
 

6.7 V případě, že objednatel zvolí právo odstoupit od smlouvy, je odstoupení od smlouvy účinné dnem 
doručení reklamace. Ustanovení čl. V. odst. 5.6. se nepoužije. 
 

6.8 Pokud zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, 
který obstará objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena 
jako oprávněná, ponese poskytovatel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo z 
vadného plnění vzniká i v tomto případě dnem doručení reklamace poskytovateli. Prokáže-li se, že 
objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit poskytovateli prokazatelně a účelně 
vynaložené náklady na odstranění vady. 
 

6.9. Reklamovanou vadu se poskytovatel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do pěti (5) 
pracovních dnů ode dne doručení reklamace. Uvedená lhůty pro odstranění vad platí, nebude-li 
mezi objednatelem a poskytovatelem dohodnuto jinak.  
 

6.10. Jestliže poskytovatel neodstraní vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, 
že vady neodstraní, je objednatel oprávněn bez újmy na ostatních právech objednatele ze záruky, 
nechat je odstranit třetí osobou na účet poskytovatele. V takovém případě je poskytovatel povinen 
uhradit objednateli skutečné náklady vynaložené na odstranění vad a současně platí, že takový 
postup objednatele nemá vliv na trvání záruky z této smlouvy. 

 
6.11. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na případnou smluvní pokutu sjednanou 

touto smlouvou a náhradu škody. 
 

6.12. Poskytovatel je povinen mít po celou dobu trvání této smlouvy uzavřenou smlouvu o pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti ve výši min. celkové ceny 
za dílo dle této smlouvy, platnou na území České republiky. Poskytovatel je ke dni uzavření 
smlouvy povinen předložit objednateli kopii dokladu o existenci pojištění odpovědnosti dle tohoto 
ustanovení smlouvy.  

 
VII. 

Smluvní pokuty 
 

7.1. V případě, že objednatel prokáže nedostatky v práci poskytovatele a poskytovatel tyto 
nedostatky neodstraní v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem, je objednatel oprávněn 
uplatnit sankci do výše 5% z celkové odměny bez DPH podle čl. 3 odst. 3.1 a to za každý 
takový nedostatek. 
 

7.2. Při prodlení poskytovatele s odstraněním provozního problému delším než 48 hodin je 
objednatel oprávněn zajistit si opravu prostřednictvím třetí osoby, na riziko a náklady 
poskytovatele a poskytovatel je povinen uhradit objednateli pokutu ve výši 0,5 % z celkové 
ceny díla bez DPH za každý, i započatý den prodlení. 

  
7.3. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktur uhradí objednatel poskytovateli úrok z 

prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem. 
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7.4. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení této 
smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků.  Výše úroků bude 
stanovena v souladu s příslušným právním předpisem. 

 
7.5. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. 
 
7.6. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti ceně díla dle této smlouvy. 
 

7.7. Tímto smluvní strany smlouvy pro vztah touto smlouvu založený výslovně sjednávají 
odchylnou úpravu od ustavení § 2050 Občanského zákoníku tak, že ujednání o smluvní 
pokutě se nedotýká nároku na náhradu škody v plné výši a zjednání nápravy vedoucí k 
odstranění vady. Jakékoliv pohledávky vůči poskytovateli je objednatel oprávněn jednostranně 
započíst na splatné či nesplatné pohledávky poskytovatele. To platí i tehdy, bude-li smluvní 
pokuta snížena rozhodnutím soudu. 

 
VIII. 

Odpovědnost za škodu 
 
8.1. Poskytovatel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadného plnění, a to 

v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel vynaložit 
náklady v důsledku porušení povinností poskytovatele. 

 
8.2. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li 

smlouva jinak. 
 

IX. 
Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení 

 
9.1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení předmětu 

plnění. 
 

9.2. Pro vztahy výslovně neupravené touto smlouvou platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 
Smluvní strany se dohodly na tom, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti 
přednost před dispozitivními ustanoveními zákona. 
 

9.3. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu s účinností ke konci kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena objednateli, nevyplývá-li z výpovědi doba 
pozdější. Do doby ukončení výpovědní lhůty jsou smluvní strany vázány zněním § 2440 
občanského zákoníku. 
 

9.4. Objednatel může smlouvu kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. Smlouva může být 
rovněž zrušena dohodou smluvních stran. Výpověď i dohoda musí být v písemné formě. 
 

9.5. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této 
smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem 
následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno příkazníkovi. 
 

9.6. Smluvní strany se zavazují, že budou jednat vždy ve prospěch této smlouvy, a to jak vůči sobě 
navzájem, tak i třetím osobám. Smluvní strany se rovněž zavazují zdržet takového jednání, které 
by mohlo být druhou stranou vykládáno jako jednání směřující proti smyslu a účelu této smlouvy. 
 

9.7. V případě rozporu mezi smlouvou a jejími přílohami platí přednostně smlouva. 
 

9.8. Pokud pozbude některé ustanovení této smlouvy platnosti, nemá to vliv na platnost smlouvy jako celku. 
Smluvní strany se zavazují takové ustanovení nahradit novým platným, které se bude co nejvíce blížit 
původnímu a bude v souladu s původní vůlí stran a účelem smlouvy. 
 

9.9. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami 
přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ustanovení 
§ 558 odst. 2 Občanského zákoníku. 
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9.10. Smluvní strany si výslovně sjednávají pro případné spory z této smlouvy místní příslušnost soudu 
věcně příslušného v prvním stupni se sídlem v Plzni, a to Okresní soud Plzeň – město nebo Krajský 

soud v Plzni. Skutečnost, zda se jedná o Okresní soud Plzeň – město nebo Krajský soud v Plzni 
bude určena na základě ustanovení právních předpisů o věcné příslušnosti, zejména zák. č. 
99/1963, občanského soudního řádu, v platném znění. 
 

9.11. V souladu s ustanovením § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají 
promlčecí dobu ve vztahu k veškerým právům přímo či odvozeně souvisejícím s touto smlouvou 
v délce pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout. 
 

9.12. Ustanovení § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 Občanského zákoníku mezi smluvními stranami 
neplatí, tj. tato smlouva může být doplňována a měněna pouze písemnými, v řadě číslovanými 
dodatky. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní strany sjednaly 
písemnou formu, lze namítnout kdykoliv.  
 

9.13. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy 
nebo dodatku k ní. V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel 
nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní 
strana podpisem smlouvy souhlasí. 
 

9.14. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy ve znění jejích příloh, 
týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a 
nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti smlouvy, ani další ustanovení 
a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této smlouvy. 

 
9.15. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními 

stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily 
jiné právní předpisy.  
 

9.16. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní 
strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru 
statutární město Plzeň. 
 

9.17. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

 
9.18. Smlouva je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech, z nichž tři (3) obdrží objednatel a dva (2) 

poskytovatel. 
 

9.19. Nedílnou součástí této smlouvy je níže uvedená příloha: 

 Cenová nabídka poskytovatele 
 

9.20. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a 
na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. 

 
 
V Plzni dne 10.07.2019     V Plzni dne 26.06.2019 
 
Za zadavatele stavby :     Za poskytovatele služeb: 
 
 
 
…………………………………….   …………………………………….. 
Ing. Pavel Grisník     Ing. František Benč, Ph.D. 
vedoucí Odboru investic MMP    jednatel společnosti IBR Consulting, s.r.o. 

 


