
 

  

 

Smlouva o dílo 
 

č. SML/8533/2019 
 

(evidenční č. zhotovitele: 19 149) 
 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů 

 
 
I. Smluvní strany 
Objednatel:    Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 
Sídlo/místo podnikání:  Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno - Líšeň 
IČ:     44994575 
DIČ:     CZ44994575 
Jednající osoba:   Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel 
Osoba odpovědná za realizaci: xxxxxxxxxxxxx 
Telefon:    xxxxxxxxxxxxxx 
Email:     xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
 
Zhotovitel:    EGÚ Brno, a.s. 
Sídlo/místo podnikání:  Hudcova 487/76a, 612 00 Brno - Medlánky 
IČ/rodné číslo:   46900896 
DIČ:     CZ46900896 
Bankovní spojení:   xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Jednající osoba:   Ing. Zdeněk Špaček, CSc., statutární ředitel 
Osoba odpovědná za realizaci: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Zapsaný v OR:   vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 856 
Telefon:    xxxxxxxxxxxxxxx 
Email:     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
(dále jen „zhotovitel“) 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je zpracování technických údajů trakčních napájecích stanic 

týkajících se konverze elektrické trakce v oblasti Ostravska, Přerovska. 
 
Definované území bylo se zhotovitelem dohodnuto na základě mapových podkladů a 
obsahuje tratě č.  330 Říkovice – Přerov, č. 270 Grygov/Přerov – Hranice na Moravě – 
Suchdol nad Odrou – Studénka – Ostrava-Svinov Ostrava hl.n. – Bohumín – st. hr. 
Bohumín/Chalupki, odobočka tratě č. 270 Studénka – Mošnov, Ostrava Airport, č. 300 
Nezamyslice – Přerov a navazující úsek tratě č. 301 Nezamyslice – Pivín, č. 321 Opava 
východ – Ostrava-Svinov – Ostrava-Kunčice – Havířov – Český Těšín, č. 320 Bohumín – 
Dětmarovice – Karviná – Český Těšín – Třínec – st. hr. Mosty u Jablunkova/Čadca, č. 326 
Dětmarovice – st. hr. Petrovice u Karviné/Zebrzydowice, č. 322 Český Těšín – st. hr. Český 
Těšín/Cieszyn, č. 323 Ostrava hl.n. – Ostrava-Kunčice – Frýdek-Místek. Zhotoviteli byly 
předány rovněž technické podklady o stávajících napájecích bodech v této oblasti. 
 
Řešení bude obsahovat konkrétní technické informace o napájecích bodech soustavy 
elektrické trakce v oblasti Ostravsko, Přerovsko i z pohledu nadřazené energetické soustavy 
a jejich technických parametrů v konkrétním místě připojení, včetně potvrzení těchto 
informací od nadřazené distribuční společnosti a o její vyjádření k možnému navýšení 
výkonu s ohledem na požadavky napájení celé této oblasti s ohledem na zrušení stávajících 
napájecích bodů, které nejsou pro nový systém elektrické trakce vhodné. 



 

  

 

 
V příloze popisu bude uvedena i cena za změny v uspořádání nové napájecí soustavy a 
navýšení výkonu u konkrétních napájecích bodů. V této příloze cen uvést i výši penalizací za 
nedodržení koeficientu nesymetrie v napájecích bodech bez použití technologie eliminující 
nesymetrii. 
 
Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele provést sjednané dílo. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje potřebnými odbornými a personálními kapacitami pro 
zajištění naplnění výše uvedeného zájmu Objednatele v rozsahu požadovaném touto 
smlouvou.  

3. Objednatel se zavazuje zaplatit za dílo smluvní cenu ve výši a způsobem podle Čl. II. odst.1. 
a 2. této smlouvy. 
 

Článek II. 
Cena a platební podmínky 

 
1. Smluvní strany ujednávají, že cena je stanovena dohodou v souladu s nabídkou zhotovitele, 

a to v této výši: 
 
celková cena bez DPH:   90 000 Kč 
sazba (v %) a výše DPH:   18 900 Kč (DPH = 21 %) 
cena celkem včetně DPH:   108 900 Kč 
 
(slovy: jedno sto osm tisíc devět set korun českých). 
   

2. Cenu díla uhradí objednatel na základě faktury vystavené zhotovitelem po dokončení a 
předání celého díla. 

3. V ceně dle Článku II. odst.1 této smlouvy jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné k plnění 
smlouvy, jakož i veškeré náklady související. 
 

4. DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. 
 

5. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných 
právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, a bude na ní uvedeno číslo smlouvy objednatele. Přílohou faktury bude 
doklad o předání díla „Předávací protokol“. 
 

6. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli za předpokladu, že 
bude splňovat všechny výše uvedené náležitosti. Pokud faktura nebude splňovat 
požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit; vrácením pozbývá 
faktura splatnosti. 
 

7. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy 
byla odepsána z účtu objednatele. 
 

Článek IV 
Místo a doba plnění 

 
1. Místem předání výstupů dokončeného díla je sídlo objednatele, Líšeňská 2657/33a, 636 00 

Brno. 
 

2. Zpracování studie proběhne v období září – první polovina listopadu 2019. 
 

3. Finální verze studie musí být přednána objednateli nejpozději do 15. 11. 2019. 



 

  

 

 
4. Zhotovitel je povinen přesvědčit se před zahájením plnění, že tato smlouva byla řádně 

uveřejněna v registru smluv a nabyla účinnosti. 
 
 

Článek V. 
Dodací podmínky 

 
1. Zhotovitel předá objednateli výstupy dokončeného díla v písemné podobě v elektronické 

podobě mailem nebo na USB flash disku. 
 

2. Objednatel potvrdí předání a převzetí díla na „Předávacím protokolu“. 
 

3. Okamžikem předání datových souborů a závěrečné zprávy uděluje zhotovitel objednateli 
výhradní, nevypověditelnou, územně, časově a věcně neomezenou licenci k využití 
předaných dokumentů nebo jejich libovolné části. Objednatel je tak zejména oprávněn dílo, 
jeho název nebo jakoukoliv část díla libovolným způsobem dále zpracovávat, šířit, připojit 
k jinému dílu či jinak využívat. Úplata za poskytnutí licence zahrnuta v ceně díla podle Čl. II. 
této smlouvy. Objednatel není povinen licenci využít. 
 
 

Článek VI. 
Odpovědnost za vady 

 
1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo zhotovené a dodané podle této smlouvy bude kompletní a bez 

vad, bude splňovat parametry uvedené v Čl. I této smlouvy a má odpovídající jakost a 
provedení. Za tento závazek nese zhotovitel plnou odpovědnost. 
 

2. Zhotovitel se tak zavazuje k poskytnutí záruky za jakost díla v trvání 24 měsíců. Záruční 
doba počíná běžet ode dne předání a převzetí výstupů díla. 
  

3. Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody.  
 

4. Zhotovitel je při nakládání s osobními údaji odpovědný za dodržování všech povinností 
vyplývajících z obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. (EU) 2016/679 i všech 
vnitrostátních právních norem. 
 
 

Článek VII. 
Povinnost spolupůsobení 

 
1. Zhotovitel je dle § 2 písm. e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v 

platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
 

2. Zhotovitel je povinen umožnit v rámci kontroly přístup k veškeré dokumentaci týkající se této 
smlouvy, a to alespoň do konce roku 2029, neukládá-li některý právní předpis lhůtu delší. 
Dokumentací se míní též případné smlouvy a související dokumenty, které podléhají ochraně 
podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za 
předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zák. č. 
255/2012 Sb., kontrolní řád, v platném znění). 
 
 

Článek VIII. 
Sankce 

1. Pokud zhotovitel nedodrží lhůtu plnění podle smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,5 % z ceny díla za každý započatý den prodlení. Toto ujednání neplatí, pokud 
opoždění zavinil objednatel.  



 

  

 

2. Pokud je objednatel v prodlení se zaplacením zálohy nebo faktury, je objednatel povinen 
uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

3. Splnění povinnosti úhrady smluvní pokuty nemá vliv na možnost smluvních stran požadovat 
náhradu škody. 

4. Smluvní pokuta je splatná do pěti kalendářních dnů poté, co bude písemná výzva jedné 
strany v tomto směru druhé straně doručena. 

5.  
 
 

Článek IX. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně formou číslovaných dodatků podepsaných oběma 

smluvními stranami. 
 

2. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní 
strana obdrží po jednom. 
 

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že věcně příslušným pro rozhodování o závazcích a 
právních vztazích vzniklých na základě této smlouvy bude při řešení sporů vzniklých 
v souvislosti s touto smlouvou soud místně příslušný dle sídla objednatele. 
 

4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, a že byla ujednána po vzájemném 
projednání podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za 
nápadně nevýhodných podmínek. 
 

5. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost o 
všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy. 
 

6. Otázky touto smlouvou neřešené se řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 

7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně případných budoucích dodatků 
bude uveřejněna v souladu s ustanoveními zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném 
znění. Smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva 
neobsahuje jeho obchodní tajemství, osobní údaje osob na straně Zhotovitele, které by 
nebylo možno uveřejnit, utajované skutečnosti ve smyslu ustanovení zák. č. 412/2005 Sb., o 
ochraně utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů ani jiné informace či 
skutečnosti, které by nebylo možno uveřejnit. 
  

8. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 
 
 
V Brně dne 9.10.2019    V Brně dne 
 
 
 
 
 
…………………………………….. ……………………………………….. 
EGÚ Brno, a.s.  Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. 
Ing. Zdeněk Špaček, CSc. Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel 
statutární ředitel 


