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Příloha č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

č. S/ŘVC/020/P/SoD/2019  (evid. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) 
č. ......................................  (evid.  číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) 

Tato příloha je nedílnou částí výše specifikované SMLOUVY. 

 

SMLUVNÍ PODMÍNKY 

I. PLACENÍ CENY DÍLA 

1. OBJEDNATEL platí ZHOTOVITELI cenu DÍLA za provedené a předané DÍLO nebo jeho část 
bezhotovostně. Podkladem pro zaplacení ceny DÍLA nebo jeho části je FAKTURA – daňový 
doklad (dále jen FAKTURA). Splatnost FAKTURY je 60 dnů ode dne, kdy byla OBJEDNATELI 
prokazatelně doručena. Právo fakturovat vzniká ZHOTOVITELI dnem uskutečnění zdanitelného 
plnění, tj. dnem provedení a předání bezvadného DÍLA nebo jeho dohodnuté části způsobem 
sjednaným ve SMLOUVĚ. V případě, že je ve SMLOUVĚ sjednáno zádržné (či tzv. pozastávka, 
zde dále jen „zádržné“), odečte se z částky FAKTURY smluvně dohodnuté zádržné. Zádržné 
bude uhrazeno po splnění podmínek dohodnutých ve SMLOUVĚ. 

2. OBJEDNATEL není v prodlení se zaplacením FAKTURY, pokud nejpozději v poslední den její 
splatnosti byla částka odeslána z účtu OBJEDNATELE ve prospěch účtu ZHOTOVITELE. 
FAKTURA musí splňovat náležitosti dle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, 
náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, a dále číslo 
a celý název ISPROFOND, číslo a celý název projektu, evidenční číslo a název SMLOUVY 

OBJEDNATELE, údaje o celkové fakturované částce, označení peněžních ústavů obou 
SMLUVNÍCH STRAN a čísla jejich účtů, lhůtu splatnosti podle SMLOUVY, jméno a podpis osoby 
zodpovědné za vystavení faktury, razítko ZHOTOVITELE. V příloze FAKTURY bude přiložen 
doklad prokazující splnění podmínky pro vystavení FAKTURY dle SMLOUVY. 

Pokud je ZHOTOVITELEM subjekt, který není plátcem DPH, bude FAKTURA obsahovat 
obchodní firmu/sídlo OBJEDNATELE, obchodní firmu/jméno a příjmení/název ZHOTOVITELE, 
sídlo/místo podnikání ZHOTOVITELE, IČ ZHOTOVITELE, IČ a DIČ OBJEDNATELE, datum 
vystavení FAKTURY, datum splatnosti, předmět plnění, částku k úhradě označení peněžních 
ústavů obou SMLUVNÍCH STRAN včetně čísla jejich účtů, číslo a celý název ISPROFOND, číslo 
a celý název projektu, evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE a náležitosti uvedené v § 435 
zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Ve FAKTUŘE bude z fakturované částky odečteno 
zádržné, pokud je sjednáno.  

Faktury v listinné podobě musí být doručeny na adresu sídla OBJEDNATELE. Faktury 
v elektronické podobě musí být doručeny prostřednictvím informačního systému datových 
schránek do datové schránky OBJEDNATELE nebo e-mailem opatřeným uznávaným 
elektronickým podpisem nebo elektronickou pečetí dle nařízení Evropské unie č. 910/2014 o 
elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním 
evropském trhu (eIDAS) na adresu elektronické podatelny OBJEDNATELE. 

3. NEPOUŽIJE SE  

4. OBJEDNATEL je oprávněn vrátit ZHOTOVITELI před dnem splatnosti bez zaplacení fakturu, která 
nemá náležitosti uvedené v odst. 1. či 2. tohoto článku nebo má jiné závady v obsahu s 
uvedením důvodu vrácení. 
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5. ZHOTOVITEL je povinen fakturu, opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení 
opravené nebo nově vyhotovené faktury. 

6. V případě neproplacení bezvadné FAKTURY do termínu splatnosti je ZHOTOVITEL oprávněn 
účtovat OBJEDNATELI úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý započatý den 
prodlení, s výjimkou případu dle odst. 7 tohoto článku. 

7. V případě, že je DÍLO hrazeno z prostředků SFDI vyhrazuje si OBJEDNATEL právo úhrady 
faktur až po uvolnění finančních prostředků ze strany SFDI. Do této doby uvolnění 
prostředků z fondu SFDI není OBJEDNATEL v prodlení s placením faktury a ze strany 
ZHOTOVITELE nelze uplatnit vůči OBJEDNATELI úrok z prodlení. 

 
II. OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ, OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ A PRÁV 

DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 

1. Žádná ze SMLUVNÍCH STRAN není oprávněna poskytnout třetím osobám jakékoliv informace o 
podmínkách SMLOUVY a souvisejících se SMLOUVOU, jejichž obsahem mohou být důvěrné 
informace, osobní a citlivé údaje, informace týkající se obchodního tajemství, technologie 
nebo know-how, s výjimkou povinnosti poskytovat informace podle zvláštních předpisů. 
Tímto ustanovením však není dotčeno právo OBJEDNATELE zveřejnit SMLOUVU v souladu s 
ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, resp. v souladu 
se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  

ZHOTOVITEL je oprávněn předat svému SUBDODAVATELI (SUBDODAVATELŮM) takové 
dokumenty, údaje nebo jiné informace, které obdrží od OBJEDNATELE, a to v rozsahu, který 
potřebuje SUBDODAVATEL (SUBDODAVATELÉ) na realizaci svých prací v rámci SMLOUVY. 
V tomto případě je ZHOTOVITEL povinen se svým subdodavatelem (subdodavateli) sjednat 
závazek „mlčenlivosti“ ve stejném rozsahu, jako je sjednán ve SMLOUVĚ nebo v těchto 
SMLUVNÍCH PODMÍNKÁCH. ZHOTOVITEL však odpovídá za případné porušení povinností 
subdodavatelem tak, jako kdyby plnil sám. 

2. Po ukončení plnění SMLOUVY je ZHOTOVITEL povinen vrátit OBJEDNATELI všechny poskytnuté 
materiály potřebné k provedení DÍLA, včetně těch, které obsahují informace důvěrného 
charakteru nebo jsou předmětem obchodního tajemství včetně všech jejich případně 
pořízených kopií. O předání a převzetí se sepíše protokol. Důvěrné materiály musí být jako 
důvěrné označeny. 

3. ZHOTOVITEL je povinen zajistit průmyslově-právní, resp. autorskoprávní nezávadnost 
PŘEDMĚTU DÍLA a před jeho předáním tuto nezávadnost ověřit a předat OBJEDNATELI s DÍLEM 
příslušnou zprávu, dokládající právní nezávadnost DÍLA. Pokud se jedná o DÍLO technické 
povahy, musí být tato zpráva rešeršní zprávou, vztahující se k dokumentaci platných 
průmyslových práv. 

4. ZHOTOVITEL se zavazuje, že řádně uplatní právo na patent nebo právo na užitný vzor, resp. 
právo podat přihlášku průmyslového vzoru vůči svým zaměstnancům, kteří ho písemně 
vyrozumí, že při práci na PŘEDMĚTU DÍLA vytvořili řešení na úrovni vynálezu, užitného vzoru, 
resp. průmyslového vzoru. ZHOTOVITEL bude dbát na řádné plnění uvedené zákonné 
oznamovací povinnosti svých zaměstnanců o vytvoření potenciálního podnikového předmětu 
průmyslového vlastnictví. 

5. Jestliže ZHOTOVITEL při provádění DÍLA uplatní své podnikové vynálezy, užitné vzory nebo 
průmyslové vzory, vytvořené před uzavřením SMLOUVY O DÍLO, nabývá OBJEDNATEL právo na 
jejich využívání bez zvláštní smlouvy a úhrady, dnem provedení DÍLA a jeho převzetí. 

Získání práva na využívání těchto předmětů průmyslového vlastnictví k účelu vyplývajícímu 
ze SMLOUVY O DÍLO, je zahrnuto v ceně DÍLA, dohodnuté ve SMLOUVĚ O DÍLO. 
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ZHOTOVITEL odpovídá za porušení práva jiné osoby z průmyslového nebo jiného duševního 
vlastnictví v důsledku využití nebo použití PŘEDMĚTU DÍLA, jestliže k tomuto porušení dojde 
podle právního řádu České republiky nebo právního řádu státu, kde má být PŘEDMĚT DÍLA 
využit. 

6. ZHOTOVITEL se zavazuje informovat OBJEDNATELE o všech svých podnikových vynálezech, 
užitných vzorech či průmyslových vzorech, přihlášených k ochraně nebo chráněných 
příslušným ochranným dokumentem, vytvořeným při provádění DÍLA nebo existujících před 
uzavřením SMLOUVY O DÍLO, využitých nebo jinak uplatněných v provedeném DÍLE. Tato 
povinnost se vztahuje i na řešení, vytvořená zaměstnanci ZHOTOVITELE při provádění DÍLA, u 
nichž ZHOTOVITEL pouze uplatnil právo na patent nebo právo na užitný vzor. 

7. ZHOTOVITEL je povinen vyžádat si písemný souhlas OBJEDNATELE s případným zakoupením 
nevýlučné licence na využití předmětu průmyslového vlastnictví nebo na získání práva 
vlastníka předmětu průmyslového vlastnictví smluvním převodem, jestliže je jeho použití při 
provádění díla účelné nebo nezbytné a promítne se do výše ceny díla. Nevýlučnou licencí je 
míněna licence zahrnující právo nabyvatele (ZHOTOVITELE), poskytnout sublicenci 
OBJEDNATELI DÍLA. 

8.  Předmětem ochrany jsou i veškeré projektové dokumentace včetně dokumentů souvisejících 
s veřejnoprávním projednáním staveb. Poskytování částí nebo celých dokumentací je možno 
jen se souhlasem OBJEDNATELE. ZHOTOVITEL povede evidenci poskytnutých podkladů, kterou 
musí na vyžádání OBJEDNATELI během smluvního vztahu kdykoli předložit a na konci 
smluvního vztahu ji OBJEDNATELI předat. Toho ustanovení se týká i veškerých osob, které 
jsou se zhotovitelem v rámci této akce ve smluvním vztahu. 

9. Případné právní vady DÍLA, spočívající v zatížení PŘEDMĚTU DÍLA právem z průmyslového 
vlastnictví třetí osoby, se považují za podstatné porušení SMLOUVY O DÍLO. Odpovědnost za 
škodu, která takto vznikne nebo může následně po převzetí díla vzniknout OBJEDNATELI, 
bude posuzována podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

10. Ustanovením tohoto článku smluvních podmínek nejsou a nemohou být jakýmkoliv 
způsobem dotčena nebo omezena práva k průmyslovému nebo jinému duševnímu 
vlastnictví kterékoliv ze SMLUVNÍCH STRAN, zejména práva k vynálezům, užitným vzorům, 
průmyslovým vzorům ochranným známkám a licencím. 

11. Při publikování výsledků prací musí být vždy uvedeno, že informace vznikly v rámci 
smluvního vztahu s OBJEDNATELEM. Tato informace bude uvedena ve formátu – přesný 
název akce, zpracováno pro Českou republiku – Ředitelství vodních cest ČR, měsíc, rok. 

III. NÁHRADA ŠKODY A JINÉ ÚJMY 

 OBJEDNATEL je oprávněn požadovat na ZHOTOVITELI náhradu škody a jiné újmy způsobené 
mu porušením povinnosti stanovené ZHOTOVITELI SMLOUVOU i v případě, že se jedná o 
porušení povinnosti, na kterou se dle SMLOUVY vztahuje SMLUVNÍ POKUTA.  

IV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. OBJEDNATEL je oprávněn odstoupit od SMLOUVY: 

a) z důvodu vady díla postupem podle § 2615 zákona č. 89/2012 Sb., v návaznosti na 
ustanovení § 2106 odst. 1 písm. d) a odst. 2 a § 2107 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., 

b)  pokud OBJEDNATELEM vyúčtovaná SMLUVNÍ POKUTA v souladu s čl. XI. SMLOUVY dosáhne 
jednotlivě nebo v souhrnné výši patnácti procent (15 %) CENY DÍLA (bez DPH), 

c) pro podstatné porušení SMLOUVY, za které se považuje zejména: 

i. prodlení ZHOTOVITELE s předáním DÍLA nebo jeho části delší než 30 dnů, 

ii. prodlení ZHOTOVITELE s odstraněním vad DÍLA nebo jeho části delší než 30 dnů, 
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iii. porušení povinností uvedených v čl. II. SMLUVNÍCH PODMÍNEK ze strany 
ZHOTOVITELE, 

iv. neumožnění kontroly provádění DÍLA a postupu prací na něm v souladu se 
SMLOUVOU, 

v. jakékoli jiné porušení povinností ZHOTOVITELE dle SMLOUVY, které SMLOUVA nebo 
platná právní úprava za podstatné považuje.  

2. Dojde-li k odstoupení od SMLOUVY v době provádění DÍLA z důvodů na straně ZHOTOVITELE, a 
ZHOTOVITEL již částečně provedl DÍLO, či provedl dílčí etapu DÍLA, přičemž částečné plnění 
DÍLA či splněná dílčí etapa DÍLA mají samy o sobě pro OBJEDNATELE význam, je OBJEDNATEL 

oprávněn od této SMLOUVY odstoupit pouze s účinky do budoucna pro doposud nesplněný 
zbytek plnění či etapy DÍLA. V takovém případě je ZHOTOVITEL povinen vydat ty části DÍLA, 
které již realizoval do data odstoupení od SMLOUVY a OBJEDNATEL převezme částečné plnění 
DÍLA či splněnou dílčí etapu DÍLA, které mají pro OBJEDNATELE samy o sobě význam, přičemž 
předání a převzetí částečného plnění či etapy DÍLA stvrdí OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL 

písemným předávacím protokolem. V případě, kdy ZHOTOVITELEM provedené částečné plnění 
DÍLA či dílčí etapa DÍLA nebudou mít pro OBJEDNATELE samy o sobě význam, je OBJEDNATEL 

oprávněn od SMLOUVY odstoupit ohledně celého plnění a závazky ze SMLOUVY se 
odstoupením zruší od počátku. Dojde-li k odstoupení od SMLOUVY v době provádění DÍLA 

z důvodů na straně ZHOTOVITELE a částečné plnění DÍLA nebo splnění dílčí etapy DÍLA svůj 
význam pro OBJEDNATELE dodatečně pozbyly, je OBJEDNATEL oprávněn odstoupit i co do 
zbylé části SMLOUVY, od které dosud odstoupeno nebylo. 

3.  OBJEDNATEL je v tomto případě oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby DÍLO nebo 
jeho část dokončit případně opravit nebo jinak uvést do souladu se SMLOUVOU O DÍLO nebo s 
těmito SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI. V takovém případě všechny účelné a prokazatelné náklady, 
spojené s dokončením DÍLA nebo jeho části převyšující SMLUVNÍ CENU dle této SMLOUVY a 

všechny účelně vynaložené a prokazatelné náklady spojené s opravou DÍLA nebo jeho části a 
s uvedením DÍLA do souladu s touto SMLOUVOU, uhradí ZHOTOVITEL na účet OBJEDNATELE do 
třiceti (30) dnů po obdržení faktury OBJEDNATELE pokud ZHOTOVITEL nevyužije svého práva 
započítat své finanční nároky z titulu dokončení nebo oprav DÍLA na úhradu svých závazků 
z důvodu náhrady účelně vynaložených nákladů na provedení DÍLA ZHOTOVITELEM.  
ZHOTOVITEL je povinen nárokované náklady s prováděním DÍLA řádně doložit. 

V. PRÁVA Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY DÍLA 

1. DÍLO má vady, jestliže provedení DÍLA není v souladu se SMLOUVOU, neodpovídá účelu jeho 
použití, popřípadě nemá vlastnosti výslovně stanovené SMLOUVOU, SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI a 
obecně závaznými předpisy, popř. stanovené závaznými nebo dohodnutými technickými 
normami, podle nichž má být DÍLO provedeno. DÍLO má právní vady, jestliže ZHOTOVITEL 
porušil ustanovení čl. II. odst 4. - 10. těchto SMLUVNÍCH PODMÍNEK. 

2. ZHOTOVITEL odpovídá za vady DÍLA, které budou zjištěny v době 60 kalendářních měsíců ode 
dne jeho předání OBJEDNATELI, pokud není ve SMLOUVĚ stanoveno jinak. Je-li DÍLO určeno k 
využití při realizaci stavby, pak ZHOTOVITEL odpovídá za vady po stejnou dobu, po kterou trvá 
podle obecné právní úpravy odpovědnost dodavatele za vady staveb ve vztahu ke konkrétní 
stavbě. 

3. Oznámení vad musí být zasláno ZHOTOVITELI písemně bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V pochybnostech se má za to, že oznámení vad bylo ZHOTOVITELI doručeno třetího 
dne po odeslání. V oznámení vad musí být vada popsána a musí v něm být uvedena volba 
mezi nároky uvedenými v odst. 4. tohoto článku. 

4. Při zjištění, že DÍLO vykazuje vady, má OBJEDNATEL právo: 

a) požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění v přiměřené lhůtě, jedná-li se o 
vady, jež činí DÍLO nepoužitelným, 
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b) požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění v rozsahu vadné části, vadu je 
povinen ZHOTOVITEL odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15-ti  dnů ode 
dne doručení oznámení vady ZHOTOVITELI, pokud strany nedohodnou v konkrétním 
případě lhůtu delší, 

c) požadovat přiměřenou slevu z CENY DÍLA, 

d) odstoupit od SMLOUVY. 

5. Splnění povinnosti z vadného plnění ZHOTOVITELEM nemá vliv na nárok OBJEDNATELE na 

zaplacení SMLUVNÍ POKUTY a na náhradu škody. 

6. Po dobu reklamace vad neběží záruční doba. 

7. O odevzdání nového bezvadného plnění po odstranění vad a o odpovědnosti za vady plnění 
platí ustanovení SMLOUVY a těchto SMLUVNÍCH PODMÍNEK týkající se místa a způsobu předání 
DÍLA. 

VI. POSKYTNUTÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY TŘETÍM OSOBÁM 

ZHOTOVITEL nesmí poskytnout nebo zpřístupnit výsledek své činnosti, která je PŘEDMĚTEM 

DÍLA podle této SMLOUVY, jiným osobám než OBJEDNATELI.      

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO K PŘEDMĚTU DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA NĚM 

1. Vlastnické právo k PŘEDMĚTU DÍLA nebo jeho části a nebezpečí škody na něm přechází ze 
ZHOTOVITELE na OBJEDNATELE předáním DÍLA nebo jeho části způsobem uvedeným ve 
SMLOUVĚ nebo těchto SMLUVNÍCH PODMÍNKÁCH, pokud není dohodnuto ve SMLOUVĚ jinak.  

2. SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že DÍLO se jeho předáním stává vlastnictvím OBJEDNATELE, který 
má neomezené právo užívat DÍLO k účelu zajištění investičního záměru, uvedeného ve 
SMLOUVĚ. OBJEDNATEL nebo třetí osoba, OBJEDNATELEM k tomu zmocněná, je oprávněn DÍLO 
používat ke stanovenému účelu, provádět jeho změny a úpravy bez jakéhokoli dalšího 
souhlasu ZHOTOVITELE. 

3. ZHOTOVITEL není oprávněn umožnit užívání DÍLA třetím osobám, ani DÍLO sám užívat nebo 
jakkoli publikovat bez písemného souhlasu OBJEDNATELE.  

4. Pro případ, že na základě DÍLA vznikne nehmotný statek, jenž je předmětem úpravy zákona 
č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nehmotný 
statek“) poskytuje ZHOTOVITEL OBJEDNATELI a jemu zmocněným osobám k takovému 
nehmotnému statku výhradní neomezenou licenci k užití takového nehmotného statku tj. 
licenci neomezenou časově, územně, množstevně, způsoby, technologií užití ani jinak, a 
OBJEDNATEL tuto licenci přijímá. OBJEDNATEL není povinen licenci využít. 

 Součástí licence jsou zejména následující oprávnění: 

a) oprávnění k pořízení kopií nehmotného statku a jejich distribuce na akcích souvisejících 
s prezentací a propagací investičního záměru OBJEDNATELE. 

b) oprávnění nehmotný statek v rozsahu účelu SMLOUVY užít všemi známými způsoby, 
zejména jej dále zpracovat, upravovat, spojit s jiným dílem, rozmnožovat jej a sdělovat 
veřejnosti. 

c) udělování sublicencí bez souhlasu ZHOTOVITELE. 

VIII. UKONČENÍ SMLOUVY VÝPOVĚDÍ 
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OBJEDNATEL je oprávněn tuto SMLOUVU ukončit bez uvedení důvodů výpovědí s tříměsíční 
výpovědní dobou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po 
měsíci, v němž byla výpověď v písemné formě doručena ZHOTOVITELI. 


