
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů („občanský zákoník") a dále zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů („autorský zákon")

číslo smlouvy objednatele: 2020.

Článek 1: Smluvní strany

Objednatel:

zastoupený:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Statutární město České Budějovice 
nám. Přemysla Otakara II. 1/1 
370 92 České Budějovice

Mgr. Viktorem Lavičkou, náměstkem primátora, 
na základě plné moci č.j. KP-PO/473/2019/EPM/92 
ze dne 25. 6. 2019, udělené primátorem statutárního 
města České Budějovice

00244732
CZ00244732

Ve věcech technických oprávněn jednat; Ing. Michal Šram, odboru útvar hlavního architekta Magistrátu 
města České Budějovice

Zhotovitel:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Ing. Tomáš Otepka
Lužnice 149, 379 01 Třeboň
65033400
CZ6806110718

Článek 2: Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí vykonat pro objednatele zpracování návrhu 
organizace dopravy a parkování na základě analýzy proveditelnosti organizace dopravy 
v historickém jádru města České Budějovice (ohraničeného řekou Malší, slepým ramenem řeky 
Vltavy, částí ulice Husova, ulicí Na Sadech, částí ulice Lidická - včetně dopravně inženýrského 
dopadu na vnější obálku historického centra, tvořeného těmito ulicemi), dále jen „dílo".
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Při provádění díla je cílem maximální omezení současných intenzit dopravy při zachování základní 
dopravní obslužnosti pro abonenty, rezidenty a dopravní obsluhu.

Článek 3: Termín plnění

3.1. Předpokládaný termín zahájení: ode dne účinnosti uzavřené smlouvy
Předpokládaný termín dokončení: 31.12. 2020

3.2. Postup prací

a) Bezprostředně po účinnosti smlouvy začnou v intervalu 1 - 2x měsíčně probíhat 
pravidelná jednání výrobních výborů za účasti náměstků a dotčených odborů Magistrátu 
města České Budějovice. Účast dalších dotčených orgánů zajistí objednatel. Objednatel 
vyrozumí o konání výrobního výboru zhotovitele nejméně 3 dny před jeho konáním.

b) V termínu: 5,6,7/2020
Problematika parkování, zásobování a dopravy (zejména průjezdné) na základě výsledků 
dřívějších dopravních průzkumů v Českých Budějovicích, které zhotoviteli poskytne 
objednatel.
Problematika (metodiky, zkušeností, regulace atd.) parkování, diskuse otázek politiky 
parkování (rezidenti, abonenti, zásobování, návštěvníci) včetně vyhodnocení údajů 
o parkování z parkovacích automatů, dle jednotlivých lokalit (zajistí objednatel). 
Provedení ověřovacího průzkumu parkování na vybraném vzorku ve zvolené lokalitě 
(jednodenní průzkum v čase 7-19 hod v intervalu 15 min. 2 lokalit s kapacitou 60-80 
parkovacích míst) včetně porovnání ověřovacího průzkumu s informacemi z parkovacích 
automatů, posouzení odlišností obou metodik a přenos zkušeností na celé historické 
jádro (k provedení tohoto průzkumu zajistí objednatel spolupráci s DPmČB a MP ČB).
Dále provedení místního šetření s cílem podchytit veškerou dopravu v klidu v historickém 
jádru, celkovou kapacitu parkovišť podle druhu regulace (parkování krátkodobé, 
dlouhodobé, zákaz stání, zákaz zastavení, vyhrazená parkoviště, atd.) a projednání 
výsledků ze systému automatů, stávající organizace dopravy v klidu včetně možných 
úprav podle dopravní politiky města s následným navržením pracovní verze „Návrhu 
organizace parkování a dopravy v klidu (rezidenti, abonenti, zásobování, návštěvníci)". 
Preferenční doprava v historickém centru města je stanovena v pořadí Chodec, Cyklista, 
MHD, IAD.
provedení návrhu opatření na vyloučení, resp. zamezení průjezdné dopravy, především 
ve směru Sever-Jih (v etapách).
Posouzení dopravně inženýrského dopadu na vnější obálku historického centra 
(Ulice Na Sadech), především uzlových bodů.
Stanovení optimálních dopravních režimů v celém historickém centru města s ohledem 
na parkování rezidentů (abonentů), zásobování.
Provedení návrhu omezení průjezdu a parkování na náměstí Přemysla Otakara II. 
(Zt náměstí bez aut, s omezeným provozem - zásobování, MHD).

c) V termínu: 7,8/2020
Provedení návrhu - „Návrh dopravního zklidnění" (vlivem vyloučení průjezdné dopravy, 
vlivem rozšíření pěších zón, vlivem organizace dopravy ve vybraných ulicích) - návrh 
úpravy na Náměstí Přemysla Otakara II.
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d) V termínu: 9-12/2020
Návrh optimálních tras pro linky MHD ve směrech Náměstí - Jírovcova /Nádraží/ 
Nemocnice, včetně nových zastávek MHD v historickém jádru města.

Posouzení stavebně technického dopadu na nově navržené dopravní režimy, včetně 
proveditelnosti obrácení jednosměrných ulic a při zachování stávajícího počtu 
parkovacích stání pro rezidenty.

Provedení prognózy dopadu navržených opatření (dopravně inženýrské posouzení, 
odhad očekávaných intenzit).

Doporučení potřebných parkovacích ploch (nově vzniklých/stávajících) v širším 
docházkovém okruhu včetně jejich režimu.

Projednání návrhu se zástupci objednatele, vedení města, Dopravní komise, dotčených 
orgánů státní správy (ODaSH Magistrátu města České Budějovice, Policie ČR-DI) včetně 
zapracování připomínek a odevzdání díla.

3.3. Objednatel se zavazuje přistoupit na prodloužení termínu plnění formou smluvního dodatku jen 
v případě, že příčina této časové prodlevy neleží na straně zhotovitele.

3.4. Dílo nebo jeho část jsou provedeny, je-li objednateli umožněno užití díla, respektive jeho části. 
Objednatel převezme dílo nebo jeho část s výhradami nebo bez výhrad. Pokud objednatel 
převezme dílo s výhradami, vady díla budou odstraněny do 20 pracovních dní ode dne převzetí 
díla.

3.5. Objednatel nabývá vlastnické právo k části nebo celému dílu úplným zaplacením části, respektive 
celkové ceny (podle čl. 4 této Smlouvy), ke které se část, respektive celé dílo vztahuje.

3.6. Předáním díla nebo jeho části přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, respektive jeho 
části.

Článek 4: Cena díla

4.1. Cena díla je sjednána na základě předložené cenové nabídky zhotovitele ze dne 5. 5. 2020 a tato 
cenová nabídka tvoří „Přílohu č. 1 - cenová nabídka", která je nedílnou součástí této smlouvy.

4.2. Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí 315 000 Kč bez DPH (slovy: třistapatnácttisíc korun 
českých). Takto sjednaná cena je považována za konečnou a zahrnuje v sobě veškeré případné 
náklady, které zhotoviteli vzniknou v souvislosti splněním předmětu díla (jeho části) dle této 
smlouvy.

Článek 5: Platební podmínky

5.1. Objednatel uhradí cenu díla na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví dle skutečně 
odvedených výkonů.
Faktura bude obsahovat tyto náležitosti:
■ označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ,
■ číslo faktury,
■ den vystavení a den splatnosti faktury,
■ označení peněžního ústavu, číslo účtu, na který se má platit,
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■ označení příslušné části díla,
■ fakturovanou částku včetně DPH platné v době fakturace, cena bude členěna dle článku 

4. této smlouvy,
■ razítko a podpis oprávněné osoby.

5.2. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli do data splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné, 
nebo neúplné údaje.

5.3. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po předání kompletního díla či kompletní části díla dle 
dílčích objednávek a po odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v zápise o odevzdání 
a převzetí dílčí části díla, které byly oprávněně objednatelem namítnuty.

5.4. Lhůta splatnosti faktury se sjednává 30 dnů ode dne doručení objednateli, pokud ji objednatel 
oprávněně ve smyslu této smlouvy nevrátí. V takovém případě běží od doručení opravené faktury 
objednateli nová třicetidenní lhůta splatnosti.

Článek 6: Spolupůsobení objednatele

6.1. Objednatel se zavazuje, že v době zpracování dané objednané části díla se bude účastnit všech 
jednání, na jejichž termínu konání se obě smluvní strany dohodnou.

6.2. Objednatel bude zhotovitele informovat o všech změnách, které mu budou známy a mohou 
ovlivnit výsledek prací na dané části díla.

6.3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel 
k provedení díla nebo jeho části předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, 
nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. Překáží-li nevhodná věc nebo 
příkaz v řádném provádění díla nebo jeho části, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do 
výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li objednatel na provádění díla s použitím takto nevhodně 
předané věci nebo daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil 
v písemné formě. Lhůta stanovená pro dokončení díla nebo jeho příslušné části se prodlužuje 
o dobu přerušením vyvolanou. Zhotovitel má právo na úhradu nákladů spojených s přerušením 
díla, případně jeho části. Zachová-li se zhotovitel podle věty první až třetí tohoto odstavce, nemá 
objednatel práva z vady díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu. Trvá-li objednatel na 
provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po 
zhotovitelově upozornění, může zhotovitel od smlouvy odstoupit.

Článek 7: Kvalitativní podmínky a záruka za dílo a jeho části

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s potřebnou odbornou péčí a v souladu s přiměřenými příkazy 
(pokyny) objednatele.

7.2. Záruční doba se sjednává na dobu 60 měsíců a začíná běžet konečným převzetím dané části díla, 
tj. potvrzením předávacího dokumentu objednatelem.

7.3. Objednatel je oprávněn reklamovat vady plnění po dobu trvání záruční lhůty. Reklamace musí být 
řádně doloženy a musí mít písemnou formu.

7.4. Oprávněné reklamované vady dané části díla zhotovitel odstraní bez zbytečného odkladu 
a bezplatně.

Článek 8: Smluvní pokuty

8.1. V případě prodlení zhotovitele se splněním díla nebo jeho části dle bodů 3.1. a 3.2. této smlouvy, 
které nebude zhotovitelem napraveno ani do deseti dnů ode dne doručení písemné výzvy 
objednatele, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny dané 
části díla (bez DPH) za každý započatý den prodlení.
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8.2. V případě prodlení objednatele se zaplacením již odsouhlasené faktury, které nebude napraveno 
objednatelem ani do deseti dnů ode dne doručení písemné výzvy zhotovitele, může zhotovitel 
požadovat po objednateli zaplacení smluvního úroku z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky, 
a to za každý započatý den z prodlení.

8.3. Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody, pokud 
převyšuje sjednanou smluvní pokutu.

Článek 9: Odstoupení od smlouvy

9.1. Odstoupení od smlouvy je možné pouze v případě podstatného porušení smlouvy a vyšší moci.
9.2. Dojde-li k odstoupení od smlouvy bude zhotovitel účtovat objednateli rozpracované práce ve výši 

odpovídající rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení.
9.3. Za podstatné porušení smlouvy ve smyslu ustanovení § 2002 občanského zákoníku, která může 

být pro objednatele důvodem odstoupení od smlouvy, se považuje prodlení s termínem předání 
dané části díla trvající déle, než 30 kalendářních dnů.

9.4. Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit rovněž v případě, že druhá 
smluvní strana, ani přes písemnou výzvu, neposkytuje druhé smluvní straně požadovanou 
součinnost.

9.5. Odstoupení musí být písemné, zdůvodněné a prokazatelně doručené druhé smluvní straně.

Článek 10: Ostatní ujednání

10.1. Zhotovitel je povinen svolat dle potřeby v průběhu zpracování dané části díla výrobní výbory, 
minimálně před dokončením prací na díle. Zjednání výrobního výboru se provádí zápis, který po 
potvrzení zúčastněných stran obdrží každá smluvní strana.

10.2. Předáním dané části díla a zaplacením ceny za tuto část díla, přechází vlastnické právo ze 
zhotovitele dané části díla na objednatele. Zhotovitel bere na vědomí ustanovení § 34 písm. 
a) autorského zákona, na základě, kterého zhotovené dílo, respektive jeho část, budou použity 
k úřednímu účelu na základě zákona, což není zásahem do autorského práva. Dále v souladu 
s ustanovením § 61 autorského zákona zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel dílo dle této 
smlouvy v případě potřeby využil jako součást zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky 
pro zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení a následně pro zadání 
veřejné zakázky pro zhotovitele stavby. Za toto využití nebude zhotovitel požadovat po 
objednateli jakoukoliv další úplatu nad rámec úplaty poskytnuté objednatelem v souladu s čl. 4 
této smlouvy.

10.3. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele poskytnout kopie díla nebo jeho části jinému 
subjektu (nestanoví-li tuto povinnost právní předpis), zhotovitel je však oprávněn ponechat si 
jedno vyhotovení díla pro svoji potřebu, resp. jej zpřístupnit v rámci skupiny zhotovitele. 
Zhotovitel však bere plně na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona 
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je 
oprávněn uvádět dílo ve svých referencích.

10.5. Smluvní strany se shodují, že uskutečňování předmětu této smlouvy vyžaduje od obou účastníků 
intenzívní vzájemnou součinnost, pravidelnou informovanost a operativní aktualizaci 
stanoveného postupu. Proto budou informace o všech okolnostech, které mohou mít vliv na 
plnění závazků plynoucích z této smlouvy, zejména podklady pro uskutečňování jednotlivých 
úkonů a činností, rozhodné pro plnění závazku zhotovitele převzatých touto smlouvou 
předávány, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, zasílány doporučenou poštou nebo předány 
oproti písemnému potvrzení o převzetí v sídle objednatele.
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Článek 11: Závěrečná ustanovení

11.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy o dílo.
11.2. Ustanovení této smlouvy lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek 

s pořadovým číslem, ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.
11.3. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
11.4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona 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.

11.5. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku 
a předpisů souvisejících. Smluvní strany tímto prohlašují, že se dohodly na místní příslušnosti 
soudu v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 
pozdějších předpisů takto: Místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z této 
smlouvy je soud příslušný dle sídla objednatele.

11.6. Neplatná nebo neúčinná ustanovení této smlouvy nezpůsobují neplatnost nebo neúčinnost 
ostatních ustanovení smlouvy či celé smlouvy. Neplatná nebo neúčinná ustanovení smlouvy se 
zavazují smluvní strany nahradit platnými a účinnými ustanoveními, které se nejvíce blíží 
hospodářskému - obchodnímu účelu, pro který se tato smlouva uzavírá.

11.7. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona o registru smluv 
podléhá tato smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí 
objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, 
že objednatel je oprávněn bez omezení (s výjimkou osobních údajů) provést uveřejnění úplného 
znění této smlouvy včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost l< jejímu 
uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových 
stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je 
povinen tuto smlouvu či skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, 
pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či 
poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této 
smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání 
dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž 
prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.

11.8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy - "Příloha č. 1 - Cenová nabídka".

V Českých Budějovicích dne ..^ÍL... V ...............dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Tomáš
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Dopravní poradce
Dipl. Ing. Tomáš Otepka

Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby 
Auditor bezpečnosti pozemních komunikací

Doporučený postup prací při návrhu organizace dopravy a parkování v historickém 
jádru města České Budějovice s cílem maximálního omezení současných intenzit 
dopravy při zachování základní dopravní obslužnost pro rezidenty:

• i) Projednání problematiky parkování, zásobování a dopravy (zejména tranzitní) na 
základě výsledků dřívějších dopravních průzkumů v Českých Budějovicích

Prezentace problematiky (metodiky, zkušeností, regulace atd.) parkování, diskuse otázek 
politiky parkování (rezidenti, abonenti, zásobování, návštěvníci).

Termín 1.1/2 5/2020

• Zajištění a vyhodnocení údajů o parkování z parkovacích automatů, dle jednotlivých 
lokalit (zajistí město České Budějovice)

• 2) Vyhodnocení údajů o parkování z parkovacích automatů, dle jednotlivých lokalit

Termín 5/2020

• '•) Provedení ověřovacího průzkumu parkování na vybraném vzorku ve zvolené 
lokalitě

Jednodenní průzkum v čase 7-19 hod v intervalu 15 min. 2 lokalit s kapacitou 60-80 míst 

Termín 5,6/2020

• -1) Porovnání ověřovacího průzkumu s informacemi z parkovacích automatů, 
posouzení odlišností obou metodik a přenos zkušeností na celé historické jádro

Termín 5/2020

• 5) Provedení místního šetření s cílem podchytit veškerou dopravu v klidu v 
historickém jádru, celkovou kapacitu parkovišť podle druhu regulace (parkování 
krátkodobé, dlouhodobé, zákaz stání, zákaz zastavení, vyhrazená parkoviště atd.)

Termín 5/2020

• () i Projednání výsledků ze systému automatů, stávající organizace dopravy v klidu 
včetně možných úprav podle dopravní politiky města

Prezentace výsledků z automatů, místního šetření, ověřovacího průzkumu parkování. 
Prezentace pracovní verze návrhu organizace parkování

Dopravní řešení s lidskou dimenzí



Termín 6/2020

• Jednoznačné zadání preferenční dopravy v historickém centru města v pořadí chodec, 
cyklista, MHD, IAD

• Návrh opatření na vyloučení, resp. zamezení tranzitní dopravy, především ve směru 
Sever - Jih (v etapách)

Prezentace tranzitní a dopravy v pohybu, diskuse otázek politiky parkování na základě
pracovního návrhu

Termín 2.1/2 5/2020

• Dopravně inženýrský dopad na vnější obálku historického centra (Ulice Na Sadech), 
především uzlových bodů

• 7) Návrh organizace parkování a dopravy v klidu (rezidenti, abonenti, zásobování, 
návštěvníci)

• 7) Stanovení optimálních dopravních režimů v celém historickém centru ČB 
s ohledem na parkování rezidentů (abonentů), zásobování

• 8) Navrhnout omezení průjezdu a parkování na náměstí Přemysla Otakara II (!4 
náměstí bez aut, s omezeným provozem- zásobování, MHD)

Prezentace a diskuse návrhu p. Pražáka

Termín 5.6/2020

• 9) Návrh dopravního zklidnění (vlivem vyloučení tranzitní dopravy, vlivem rozšíření 
pěších zón, vlivem organizace dopravy ve vybraných ulicích) - návrh úpravy na 
Náměstí Přemysla Otakara II.

Prezentace problematiky náměstí

Termín 8/2020

• 10) Návrh optimálních tras pro linky MHD ve směrech Náměstí- Jírovcova/ Nádraží/ 
Nemocnice, včetně nových zastávek MHD v historickém jádru města

• Stavebně technický dopad na nově navržené dopravní režimy, včetně proveditelnosti 
obrácení jednosměrných ulic

• Snaha zachování stávajícího počtu parkovacích stání pro rezidenty
• II) Prognózu dopadu na navržená opatření (dopravně inženýrské posouzení, odhad 

očekávaných intenzit)
• 1 Doporučení potřebných parkovacích ploch (nově vzniklých i stávajících) v širším 

docházkovém okruhu včetně jejich režimu
• 13) Projednání návrhu se zástupci zadavatele, vedení města, dopravní komise, státní 

správy (ODaSH, Policie ČR-DI) včetně zapracování připomínek

Prezentace závěrečné zprávy s dotčenými orgány.

Termín 12/2020

Dopravní řešení s lidskou dimenzí



1) Prezentaci a diskusi problematiky parkování 1. lA 5/2020
2) Prezentace a diskuse tranzitu a dopravy v pohybu 2.1/2 5/2020
3) Prezentace a diskuse návrhu p. Pražáka 5;6/2020
4) Prezentace výsledků parkování 6/2020
5) Prezent problematiky náměstí 8;9/2020
6) Prezentace návrhu 10/2020
7) Závěrečné projednání 12/2020
8) Projednání s dotčenými orgány 12/2020

Kromě prezentací by probíhalo:
1) Vyhodnocení parkovacích automatů 5/2020
2) Ověřovací průzkum porovnání bilance parkování 6/2020
3) Zpracování návrhu 7-10/2020
4) Zpracování prognóz a bilancí 11/2020
5) Závěrečná zpráva 12/2020

Kalkulovaná cena pro výše uvedený postup 315 tis. Kč.

V Lužnici dne 27. 4. 2020 Ing. Tomáš Otepka

Dopravní řešení s lidskou dimenzí


