
  

 

SMLOUVA O DÍLO A SMLOUVA PŘÍKAZNÍ 

číslo zhotovitele/příkazníka: 51-8127-0300    číslo objednatele/příkazce: 16/2019/P 

 

V o d á r e n s k á  s p o l e č n o s t  T á b o r s k o  s . r . o .  

Sídlo: Tábor, Kosova 2894, PSČ 39002 

I Č : 26069539 D I Č : CZ26069539 Plátce DPH: ANO 

Obchodní rejstřík: Spisová značka C 12029 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích  

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  

číslo účtu:  XXX 

statutární orgán: Ing. Jiří Šimánek, jednatel 

 Mgr. Ing. Martin Doležal, jednatel 

 Ing. Štěpán Pavlík, jednatel  

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Milan Míka, ředitel společnosti 

Technicky oprávněn jednat: Oldřich Zimmel, technický náměstek 

(dále i jen „objednatel“ nebo „příkazce“) 

 

a 

 

S w e c o  H y d r o p r o j e k t  a . s .    

Sídlo: Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016 

Fakturační adresa: Brno, Minská 18,  PSČ 61600 

I Č : 26475081 D I Č : CZ26475081 Plátce DPH: ANO 

Obchodní rejstřík: Spisová značka B 7326 vedená u Městského soudu v Praze 

Bankovní spojení:  Komerční banka a.s. pobočka Praha 4 

číslo účtu:  XXX 

statutární orgán:  Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva 

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva 

Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva 
osoba oprávněná k podpisu: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a 

to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem.  
Technicky oprávněn jednat: Ing. Vít Černý, ředitel divize Morava 
  Ing. Radek Menšík, HIP 

(dále i jen „zhotovitel“ nebo „příkazník“) 

   

Obsah smlouvy 

Část A  

čl. I. 
Základní ustanovení 

1. Tato smlouva o dílo a smlouva příkazní je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).  

2. Účelem této smlouvy je zajištění projektové dokumentace v rámci realizace akce „Tábor, Vodňanského, 
Vožická, obnova kanalizace, obnova a dostavba vodovodu II. etapa“. 

3. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 

4. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti v době 
uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé 
smluvní straně. 

5. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 
 



  

 

Část B 
Zhotovení projektové dokumentace 

čl. I. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci na akci  

„Tábor, Vodňanského, Vožická, obnova kanalizace, obnova a dostavba vodovodu II. etapa“ 

(dále jen „dílo“). Předmětem plnění díla je projektová dokumentace pro společné povolení DÚR + DSP, 
a dokumentace DVZ+DPS, včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr.  

2. Jednotlivé činnosti zhotovitele zahrnují: 

a) Geodetické zaměření: 

Geodetické zaměření lokality pro potřeby zpracování PD, vč. všech povrchových znaků (poklopy 
kanalizačních šachet, šoupátek, uličních vpustí, obrubníků, lamp, dopravních značek, oplocení apod.) 
v rozsahu min. 5 m od obrubníků stávající komunikace. 

b) IG průzkum: 

Provedení inženýrsko-geologického průzkumu pro potřeby zpracování PD - v nezpevněném povrchu 
(vedle komunikace) – podle situování všech podzemních inženýrských sítí v rozsahu: 2 sondy do hloubky 
3,5 – 4,5 m (ověřeno podle hloubky uložení stávající kanalizace).  Bude doplněný rešerší dostupných IG 
a HG průzkumů v okolí stavby. 

c) Inventarizace zeleně: 

Inventarizace zeleně pro potřeby zpracování PD - podle dostupných podkladů se v části trasy stávající 
kanalizace nachází vzrostlé stromy a keřová výsadba mezi komunikací a chodníkem (cca v trase stávající 
kanalizace) a chodníkem a oplocením průmyslových areálů.  

d) Dokumentace pro společné povolení (DUR+DSP) – projektová dokumentace: 

Zpracování společné dokumentace pro ÚR a SP. PD bude zpracována na podkladu aktuální katastrální 
mapy a bude vypracována v rozsahu podle vyhlášky 499/2006 Sb., ve znění novely č. 62/2013 Sb., o 
dokumentaci staveb.  

Plnění zahrnuje také: 
- průzkum odkanalizování přilehlých zpevněných ploch, nemovitostí a areálů 
- průzkum napojení přilehlých nemovitostí a areálů na stávající vodovod 
- ověření požadavků majitelů přilehlých nemovitostí a areálů na napojení prodloužení trasy 

vodovodu 
- vymístění stávajícího vodovodního řadu mimo soukromé pozemky + zokruhování vodovodního 

řadu na vodovodní řad připravený v rámci I. etapy 
- přepojení všech stávajících zaústění (stoky, přípojky, UV), přepojení všech stávajících 

vodovodních přípojek 
- statickou část 
- návrh obnovy povrchů 
- návrh přechodného dopravního značení po dobu stavby 
- návrh Plánu BOZP 
- zjištění vlastníků dotčených a sousedních nemovitostí 

Výstupy z inženýrské činnosti budou součástí dokumentace pro společné povolení. 
 

e) Dokumentace pro výběr zhotovitele a Dokumentace pro provádění stavby (DVZ+DPS) – 
projektová dokumentace: 

Zpracování jedné dokumentace, která bude využita pro výběr zhotovitele a současně pro provádění 
stavby. 

Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DPS) bude zpracována dle vyhlášky č. 230/2012 
Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu dokumentace pro provádění 
stavby (DPS) podle vyhlášky 499/2006 Sb., ve znění novely č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb, a to 
dle její přílohy č. 6. 

Tato dokumentace bude obsahovat podrobný položkový rozpočet v cenové úrovni 2019. 



  

 

3. Veškeré polohopisné a výškopisné souřadnice uvedené v projektové dokumentaci a v geodetickém 
zaměření budou v systému S-JTSK a Balt po vyrovnání. 

4. DÚR+DSP a DVZ+DPS bude objednateli předán v 6 tištěných vyhotoveních včetně vyjádření 
dotčených orgánů a organizací (každé bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem 
oprávněného projektanta).  

Dokumentace budou objednateli předány i v elektronické podobě na 1 ks CD-ROM ve formátu .pdf a .xlsx. 

5. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť dle přílohy č. 1 této smlouvy. 

6. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými podmínkami a 
ustanoveními této smlouvy. 

7. Objednatel se v souladu s touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla dle čl. IV. této části 
smlouvy. 

čl. II. 
Místo plnění 

Místem pro předání díla je sídlo objednatele. 

čl. III. 
Termíny plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje předat geodetické zaměření objednateli do 31. 12. 2019.  

2. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky IG průzkumu objednateli do 31. 12. 2019.  

3. Zhotovitel se zavazuje předat inventarizaci zeleně objednateli do 31. 1. 2020. 

4. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli DÚR+DSP do 30. 4. 2020. 

5. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli DVZ+DPS do 30. 8. 2020. 

6. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených parcel, 
vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho 
závazku dle této smlouvy, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání 
těchto překážek prodlužuje doba plnění. O této skutečnosti bude vyhotoven písemný záznam, ve kterém 
bude uvedeno zdůvodnění a další postup řešení. 

čl. IV. 
Cena díla 

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  

 Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH 

Geodetické zaměření 40.000,-Kč 8.400,- Kč 48.400,- Kč 

IG průzkum (2 vrty 3,5-4,5m, rešerše 
archivních sond z okolí) 50.000,- Kč 10.500,- Kč 60.500,- Kč 

Inventarizace zeleně 25.000,- Kč 5.250,- Kč 30.250,- Kč 

DUR + DSP - PD 380.000,-Kč 79.800,-Kč 459.800,-Kč 

DVZ + DPS - PD 150.000,- Kč 31.500,- Kč 181.500,- Kč 

CENA CELKEM 645.000,- Kč 135.450,- Kč 780.450,- Kč 

čl. V. 
Vlastnictví 

1. Vlastníkem díla se objednatel stává jeho převzetím. 



  

 

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za 
ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku. 

čl. VI. 
Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen upozornit písemně a bez zbytečného prodlení objednatele na následky takových 
rozhodnutí a úkonů, které jsou neúčelně nebo objednatele poškozují.  

2. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez 
odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnými právními předpisy a dokumenty doporučenými 
Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. V projektových dokumentacích 
budou dodrženy české technické normy, právní, hygienické, bezpečnostní a požární předpisy. Dále budou 
respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky dotčených orgánů, 
organizací, správců inženýrských sítí a ostatních dotčených subjektů. 

čl. VII. 
Předání díla 

1. Předání a převzetí projektových dokumentací dle čl. I. části B této smlouvy bude provedeno osobně v sídle 
objednatele. 

2. Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, 
že bude předáno bez vad bránících užití díla v souladu s jeho účelem. O předání a převzetí díla se sepíše 
protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. 

3. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ. 

čl. VIII. 
Práva z vadného plnění a záruka za jakost 

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. 

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce trvání 2 let od předání a převzetí příslušné 
projektové dokumentace.  

3. Dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 
příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.  

4. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, započne zhotovitel s bezplatným odstraněním vady nejpozději 
do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do 30 pracovních dnů od započetí prací, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak. Obdobným způsobem se bude postupovat v případě uplatnění práva z 
vadného plnění. 

Část C 
Inženýrská činnost a autorský dozor 

čl. I. 
Předmět 

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na jeho účet odborně, podle pokynů příkazce a v rozsahu této 
části smlouvy vykonávat v rámci akce „Tábor, Vodňanského, Vožická, obnova kanalizace, obnova a 
dostavba vodovodu II. etapa“ (dále jen „stavba“): 

A) Inženýrskou činnost pro dokumentaci pro společné povolení 

a) získání aktuálních podkladů o všech stávajících inženýrských sítích přímo od jejich správců 

b) projednání PD se všemi dotčenými správci a provozovateli inženýrských sítí, organizacemi a 
orgány státní správy a samosprávy za účelem získání jejich kladných vyjádření a stanovisek 
k navrhované stavbě 

c) projednání navrhovaného řešení se správcem komunikace  



  

 

d) projednání navrhovaného řešení s provozovatelem hromadné autobusové dopravy (v trase stavby 
se nachází trasa MHD a autobusové zastávky) 

Výstupy z inženýrské činnosti budou součástí dokumentace pro společné povolení. 

Žádost o vydání společného povolení podá příkazce. 

B) Autorský dozor po dobu realizace stavby  

a) účast na kontrolních dnech a pracovních poradách na základě výzvy příkazce, která bude učiněna 
nejméně 5 pracovních dnů předem 

b) sledování dodržování schválené projektové dokumentace z technického hlediska po celou dobu 
realizace stavby s přihlédnutím na podmínky určené společným povolením s poskytováním 
vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, to vše na základě výzvy příkazce, která bude učiněna 
nejméně 5 pracovních dnů předem 

c) posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky z pohledu dodržení technicko-
ekonomických parametrů stavby, případně dalších údajů a ukazatelů, nebo změn projektové 
dokumentace, to vše na základě výzvy příkazce, která bude učiněna nejméně 5 pracovních dnů 
předem 

d) účast na odevzdání a převzetí staveniště na základě výzvy příkazce, která bude učiněna nejméně 
5 pracovních dnů předem  

2. Příkazce se zavazuje za činnosti uvedené v odst. 1. tohoto článku smlouvy příkazníkovi zaplatit odměnu 
dle článku III části C smlouvy. 

3. Autorský dozor bude realizován na výzvu objednatele. 

čl. II. 
Termín a místo plnění 

1. Příkazník se zavazuje dokončit inženýrskou činnost do 30. 7. 2020. 

2. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených 
parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících příkazníkovi v 
plnění jeho závazku dle této smlouvy, kterým příkazník jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o 
dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění. O této skutečnosti bude vyhotoven písemný záznam, 
ve kterém bude uvedeno zdůvodnění a další postup řešení. 

3. Autorský dozor bude vykonáván na základě výzvy příkazce učiněné vždy nejméně 5 pracovních dnů 
předem po dobu realizace stavby a bude ukončen dnem doručení kolaudačního souhlasu příkazci. 
Příkazce tuto skutečnost písemně sdělí příkazníkovi do 5 pracovních dnů. O ukončení autorského dozoru 
bude sepsán samostatný protokol. Místem výkonu autorského dozoru je místo stavby a v případě 
posouzení návrhů změn ze strany zhotovitele stavby nebo na změnu projektové dokumentace sídlo 
příkazníka.  

4. Drobné administrativní nedostatky, k jejichž odstranění bude příkazník případně vyzván příslušným 
úřadem a tyto budou ve lhůtě stanovené příslušným úřadem odstraněny, nejsou porušením povinností 
příkazníka. 

 

čl.III.  
Odměna 

     Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. I. této části C smlouvy činí:  

  Odměna bez DPH  DPH Odměna vč. DPH 

IČ pro společné povolení  90.000,- Kč 18.900,- Kč 108.900,- Kč 

Výkon autorského dozoru (hodinová 
sazba) 

750,- Kč 157,50,- Kč 907,50,- Kč 

Autorský dozor – doprava na místo 
stavby a zpět 

5.800,-Kč 1.218,-Kč 7.018,-Kč 

čl.IV.  
Povinnosti příkazce 



  

 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis 
nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní.  

2. Příkazce se zavazuje, v rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při zajištění 
podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření, stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění 
této smlouvy. 

čl.V.  
Povinnosti příkazníka 

1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy, 
dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací. 

2. Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu. 

3. Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, a to 
ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce 
trvá. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá příkazník 
za újmu takto vzniklou. 

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné v zájmu příkazce, a pokud nemůže 
včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat příkazce 
a vyžádat si jeho dodatečný souhlas. V případě, že je to výslovně zakázáno smlouvou, příkazník se 
od pokynů nesmí odchýlit. 

5. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně 
a s odbornou péčí. 

6. Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.  

7. Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 
pokynů příkazce. 

8. Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat. 

Část D 
Společná ustanovení pro část B a C 

čl.I.  
Cenová ujednání 

1. Cena bez DPH a odměna bez DPH uvedená v článku IV části B smlouvy a v článku III části C smlouvy je   
dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.  

2. Výše odměny za autorský dozor bude určena podle skutečně odpracovaných hodin odsouhlasených 
objednatelem. 

3. Součástí sjednané ceny bez DPH a odměny bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a další náklady 
nezbytné pro řádné a úplné plnění závazků ze smlouvy.  

4. Daň z přidané hodnoty se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění. 

5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby 
DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za odvedení 
DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek k této 
smlouvě. 

 

čl.II.  
Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 

2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude mít 
náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 



  

 

3. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury,  

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,  

c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo uzavřené 
smlouvy), 

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 

e) dobu splatnosti faktury, 

f) označení osoby, která fakturu vyhotovila,  

g) IČO a DIČ objednatele (příkazce) a zhotovitele (příkazníka), jejich přesné názvy a sídlo, 

4. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se 
považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné ve dnech předání a převzetí jednotlivých plnění 
uvedených v odst. 10 tohoto článku smlouvy. 

5. Doba splatnosti faktur je stanovena na 14 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli (příkazci). Pro 
placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady újmy aj.) si smluvní strany 
sjednávají 30 denní dobu splatnosti. 

6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně 
vyúčtována cena (odměna) nebo nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (resp. sazba DPH se nestanoví 
v případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti), nebo zhotovitel (příkazník) vyúčtuje práce, které 
neprovedl, je objednatel (příkazce) oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit 
zhotoviteli (příkazníkovi) bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. 
Zhotovitel (příkazník) provede opravu vystavením nové faktury. Ode dne odeslání vadné faktury přestává 
běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury 
objednateli (příkazci). 

7. Objednatel (příkazce) je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel (příkazník) 
je povinen oprávněným zástupcům objednatele (příkazce) provedení kontroly umožnit. 

8. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem (příkazníkem) 
ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu 
zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ust. § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 
o účet vedený v tuzemsku. 

9. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele (příkazníka). 

10. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení: 

a) po předání geodetického zaměření objednateli vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající 
tomuto plnění, a to dle čl. IV. části B této smlouvy  

b) po předání IG průzkumu objednateli vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, 
a to dle čl. IV. části B této smlouvy  

c) po předání inventarizace zeleně objednateli vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto 
plnění, a to dle čl. IV. části B této smlouvy  

d) po předání DÚR+DSP objednateli vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a 
to dle čl. IV. části B této smlouvy  

e) po předání DVZ+DPS objednateli vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a 
to dle čl. IV. části B této smlouvy,  

f) po dokončení IČ vystaví za IČ příkazník fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. III. 
části C této smlouvy 

g) autorský dozor bude fakturován průběžně, dle skutečnosti, na základě příkazcem odsouhlasených 
hodin, vždy ke konci příslušného kalendářního čtvrtletí, a dále po kolauaci stavby. Odsouhlasení 
hodin vykonaného autorského dozoru bude provedeno podpisem výkazu hodin technickým 
zástupcem příkazce.  

11. Jestliže na straně dotčených orgánů státní správy a samosprávy, vlastníků dotčených parcel, vlastníků 
(správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, vzniknou překážky bránící zhotoviteli po 
dobu delší než 6 měsíců v plnění jeho závazku dle této smlouvy, a zhotovitel vzniku překážek nemohl 
zabránit, přestože jednal s náležitou péčí, je tato skutečnost výpovědním důvodem této smlouvy. Smlouvu 



  

 

je z tohoto důvodu oprávněna písemně vypovědět kterákoli smluvní strana. Výpovědní doba činí 1 měsíc 
a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď smlouvy doručena 
druhé smluvní straně. V případě výpovědi smlouvy z důvodu uvedeného v předchozí větě, je zhotovitel 
povinen předat objednateli dílo ve stavu rozpracovanosti ke dni ukončení účinnosti smlouvy a veškeré 
výsledky inženýrské činnosti provedené na základě této smlouvy až do okamžiku jejího ukončení a 
objednatel je povinen zhotoviteli uhradit poměrnou část ceny díla odpovídající stavu rozpracovanosti díla 
a poměrnou část odměny za provedenou inženýrskou činnost odpovídající výsledkům dosud provedené 
inženýrské činnosti příkazníka.  

 

čl. III 
Plná moc 

1. Objednatel (příkazce) udělí zhotoviteli (příkazníkovi) k úkonům pro plnění předmětu této smlouvy plnou 
moc. 

čl. IV. 
Sankční ujednání 

1. V případě nedodržení termínů plnění dle části B čl. III. této smlouvy ze strany zhotovitele je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny příslušné části díla bez DPH za každý i 
započatý den prodlení. 

2. V případě nedodržení termínů plnění dle části C čl. II. této smlouvy ze strany příkazníka je příkazník 
povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,2 % z příslušné části odměny bez DPH za každý i 
započatý den prodlení. 

3. Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena v době splatnosti, je objednatel (příkazce) povinen zaplatit 
zhotoviteli (příkazníkovi) smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení. 

4. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny příslušné části díla bez DPH za každý 
i započatý den prodlení a každý zjištěný případ. 

5. Celková výše smluvních pokut nepřesáhne cenu díla/činnosti příkazníka. 

6. Smluvní pokuty se nevztahují na případy, kdy prodlení nebo jiné porušení smluvních povinností bylo 

způsobeno jednáním druhé smluvní strany, zejména nedostatkem součinnosti druhé smluvní strany a 

na případy, kdy dojde k zásahu vyšší moci. 

čl. VI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Výše náhrady škody, k jejíž náhradě je zhotovitel/příkazník na základě této smlouvy povinen, je limitována 
částkou 1.000.000,-Kč s výjimkou újmy vzniklé dle § 2898 OZ. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru zajistí 
objednatel/příkazce.   

3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.  

4. Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha č. 1 – Vícetisky. 

5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu ust. § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která 
vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek 
či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 

6. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkami ve smlouvě výslovně uvedených) mohou smluvní strany 
pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této 
smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel 
považována výměna e-mailových zpráv. 

7. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

8. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní 



  

 

ustanovení smlouvy obdobně podle ust. § 576 OZ. 

9. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele (příkazce) doručené 
zhotoviteli (příkazníkovi) nejméně 5 pracovních dnů předem všech jednání týkajících se předmětu 
smlouvy. 

10. Zhotovitel (příkazník) je povinen poskytovat objednateli (příkazci) veškeré informace, doklady apod. 
písemnou formou. 

11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak 
znemožní. 

12. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí 
jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě. 

13. Tato smlouva byla uzavřena na základě pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran a 
vzájemném vysvětlení jejího obsahu. 

14. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly 
a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran 
učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v 
rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

15. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným 
nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým. 
Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. 

 

Za objednatele (příkazce) Za zhotovitele (příkazníka) 
 
          
 
Ing. Milan Míka           Ing. Nikola Gorelová,  Ing. Vladimír Mikule 
Ředitel              členka představenstva místopředseda představenstva 
______________________         ________________________ 
Jméno:               Jméno: 
Funkce:               Funkce: 
 
 
 
 
 
 
10. 10. 2019  



  

 

Příloha č. 1 – Vícetisky 

                

V ceně sjednané v čl. IV části B smlouvy je zahrnuto nejvýše 6 vyhotovení dokumentace. Předá-li zhotovitel 
dle smlouvy nebo požadavku objednatele dokumentaci ve více vyhotoveních, k ceně za sjednané práce 
přistoupí ještě cena za vícetisky dle následujícího ceníku. U formátů větších jak A4 se cena rozumí za každý 
započatý formát A4. 
Bude-li objednatel požadovat další vyhotovení dokumentace dodatečně (po předání ve smlouvě dohodnutého 
počtu paré), je zhotovitel oprávněn výše uvedené ceny fakturovat za každé vyhotovení dokumentace a k této 
ceně přistoupí ještě částka 5,00 Kč za 1 formát A4 matric použitých pro zkopírování, u plotru 300Kč/hod (+ 
DPH) za přípravu tiskového souboru.  

Plotter, tisk, kopírování a uložení dat na CD Jednotka (formát) Cena bez DPH 
Vykreslení černobílé na papír 90g ............................................................. A4 ..................... 6,00 Kč 
Vykreslení barvou (čárově) na papír 90g .................................................. A4 ..................... 7,00 Kč 
Vykreslení barvou (plocha) na papír 90g  .................................................. A4 ................... 14,00 Kč 
Maloformátové (A4, A3) kopírování černobílé  .......................................... A4 ..................... 1,80 Kč 
Maloformátové (A4) kopírování černobílé samolepící ............................... A4 ..................... 6,00 Kč 
Maloformátové (A4, A3) kopírování barevné  ............................................ A4 ..................... 7,00 Kč 
Maloformátové (A4) kopírování barevné samolepící (čárové) .................. A4 ................... 12,00 Kč 
Velkoformátové kopírování černobílé ........................................................ A4 ..................... 3,50 Kč 
Uložení dat na CD (cena včetně disku) ..................................................... ks ................. 150,00 Kč 

Formatizace dokumentace Jednotka (formát) Cena bez DPH 
Formatizace (skládání) ruční  .................................................................... A4 ..................... 0,80 Kč 
Formatizace (skládání) strojová ................................................................ A4 ..................... 0,50 Kč 

Vazby a dokončující práce Jednotka (formát) Cena bez DPH 
Vazba šitá drátem .................................................................................... 1 kus................... 5,00 Kč 

Vazba kroužková - podle  kroužku, 1 kus  ............................................ od 10,00 Kč do 51,00 Kč 
Vazba tepelná – IBICO - podle tl. hřbetu v mm  ...................................... od 15,00 Kč do 57,00 Kč 
Laminace - nelepící ................................................................................... A4 ................... 20,00 Kč 
Laminace - samolepící ............................................................................... A4 ................... 34,00 Kč 
Lepení na desky (rozpisky, seznamy) ....................................................... ks ..................... 0,50 Kč 
Vrtání  .................................................................................................. 1díra/1cm ............... 2,00 Kč 

Materiál pro vazby a dokončující práce Jednotka Cena bez DPH 
Desky měkké ........................................................................................... 1 kus................... 4,50 Kč 
Desky tvrdé  ............................................................................................. 1 kus................. 24,00 Kč 
Kapsa malá .............................................................................................. 1 kus................... 6,00 Kč 
Kapsa velká ............................................................................................. 1 kus................. 13,00 Kč 

Práce ve výše uvedeném ceníku neobsažené se účtují podle podrobného ceníku planografie nebo dle 
spotřebovaného času a materiálu hodinovou sazbou 260,00 Kč/hod (+ DPH). Bude-li objednatel požadovat 
zhotovení vícetisků po více jak jednom roce po předání dokumentace, je zhotovitel oprávněn cenu za vícetisky 
účtovat podle svého aktuálního ceníku. 
Není-li výslovně uvedeno jinak, veškeré ceny jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty (DPH) a při fakturaci 
k nim přistoupí ještě DPH ve výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. Vícetisky subdodávek budou 
přefakturovány podle faktur subdodavatelů. 
 


