
SMLOUVA O DÍLO 
ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

1. Smluvní strany 

Objednatel:     Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace 
se sídlem:     Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov    
IČ :      000 89 613 
DIČ:     CZ00089613 
zastoupené:    Mgr. Petrem Kubínem, ředitelem 
bankovní spojení:        XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
č. účtu:     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

(dále jen Objednatel) 

a 

Zhotovitel:  SkyMaps s. r. o.     

sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno 
zapsaný v obchodním rejstříku: 96057 C, Krajský soud v Brně 
jednající: Ing. Viktor Setnický              
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických  
IČ: 05547164     
DIČ: CZ05547164    
daňový režim: plátce DPH   

(dále jen „Zhotovitel“) 
 

2. Rozsah předmětu smlouvy 

2.1. Rozsah předmětu smlouvy 
Předmětem veřejné zakázky Zaměření prostor je zaměření prostor zámku Mikulov jako podklad pro 

následnou vektorizaci a tvorby výstupů – půdorysů / řezů. Zaměření vnitřních a vnějších prostorů 

zámku Mikulov bude provedeno v rozsahu - Udírenská a břitová věž. 

2.2. Požadované výstupy: 
● Půdorysy 
● Řezy 

2.3. Požadavky na přesnost: 
● Zaměření je potřebné realizovat kombinací metod laserového skenování 
● Georeferencované mračno bodů v takové kvalitě, která bude splňovat požadavky na následné 

vyhotovení plánované dokumentace dle platné metodiky (ČSN 013420 - Výkresy pozemních 
staveb - kreslení výkresů stavební části a dále Měřická dokumentace historických staveb pro 
průzkum v památkové péči, Jan Veselý, NPÚ, Praha, 2015). 

● Připojení do státního referenčního systému S-JTSK (souřadnicový systém - Jednotné 
trigonometrické sítě katastrální) a Bpv (výškový systém baltský - po vyrovnání) musí splňovat 
3. třídu přesnosti dle ČSN 013410, případně v místním systému dle domluvy. 

 



3. Termíny a místo plnění 

3.1. Termín zahájení 
3.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce neodkladně po podpisu Smlouvy o dílo. 

3.2. Termín dokončení 

3.2.1. Zhotovitel je povinen provést dílo nejpozději do 31. srpna 2020. 
3.2.2. Termínem provedení díla se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí 

díla.  
3.2.3. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je povinen 

dříve provedené dílo převzít a zaplatit. 
3.2.4. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele 

dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých 
součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné 
dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele  
v plnění jeho součinností. 

3.2.5. Sjednaná lhůta k provedení díla se prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik pracovních 
dnů byly práce k provedení díla přerušeny na pokyn Objednatele, nebo byly přerušeny pro 
okolnosti na straně Objednatele (zastavení, nebo zdržení díla z technických, finančních 
důvodů, apod.). Zhotovitel v těchto případech není v prodlení s termínem provedení díla. 

3.3. Místo plnění 

3.3.1. Místem plnění je objekt zámku Mikulov, č. p. 1, 2, 4 a 5, k. ú. Mikulov na Moravě. 
 

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 

4.1. Výše sjednané ceny 
4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany 

v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb. O cenách ve znění pozdějších předpisů 
dohodly na ceně: 

 

71.320,- Kč bez DPH 

14.977,2,- Kč DPH samostatně 

86.297,2,- Kč včetně DPH 

4.2. Obsah ceny 
4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona  

č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je dohodnuta včetně daně 
z přidané hodnoty (DPH) 

4.2.2. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující nabídková cena, která je součástí předané Zadávací 
dokumentace.  

4.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému  
a včasnému provedení díla.  

4.3. Podmínky pro změnu ceny 
4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených 

podmínek. 
 
 



4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze: 
a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb 

DPH; 
b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, 

které byly předmětem technické dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé 
práce nebo dodávky z předmětu plnění. 

4.4. Způsob sjednání změny ceny 
4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel 

povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. 
Zhotovitel je povinen stanovit cenu změn v rozsahu předmětu díla (dodatečné práce 
a méněpráce). Pokud změny v rozsahu předmětu díla. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení 
sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem a sjednána 
oběma smluvními stranami formou písemného dodatku k této smlouvě. 

4.4.2. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí 
nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, 
kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá 
právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za 
podmínek daných touto smlouvou. 

 

5. Platební podmínky 

5.1. Postup plateb 
5.1.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) 

vystavených Zhotovitelem dle bodu 4. 1. této SoD.  

5.2. Lhůty splatnosti 
5.2.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne 

následujícího po dni doručení faktury. 

5.4. Náležitosti daňových dokladů (faktur) 
5.4.1. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani 

z přidané hodnoty a musí obsahovat: 
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo 
- identifikační údaje objednatele včetně DIČ 
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ 
- název akce  
- popis obsahu účetního dokladu 
- datum vystavení 
- datum splatnosti 
- datum uskutečnění zdanitelného plnění 
- výši ceny bez daně celkem 
- sazbu daně 
- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů 
- cenu celkem včetně daně 
- podpis odpovědné osoby zhotovitele 
- číslo projektu  ATCZ59, akronym projektu I-CULT, název projektu Mezinárodní kulturní 

platforma 

5.5. Termín splnění povinnosti zaplatit 
5.5.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka 

odepsána z účtu Objednatele. 
 



6. Majetkové sankce 

6.1. Veškeré v této smlouvě sjednané sankce neslouží k náhradě způsobené škody. Smluvní pokuty 
se na náhradu škody způsobené porušením povinností nevztahují a Objednatel je oprávněn 
požadovat úhradu jak způsobené škody, tak sjednané sankce.   

6.2. Sankce za neplnění dohodnutých termínů 
6.2.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednanému Termínu dokončení, je povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  
6.2.2. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy se 

považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele 
nevzniklo z důvodů na straně Objednatele. 

6.3. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 
6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování 

vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování 
nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení. 

6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či 
vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý den prodlení. 

6.4. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
6.4.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů 

ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), 
je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, 
na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. 

6.4.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení 
s odstraněním a za každý den prodlení. 

6.4.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany 
smluvní pokuty ve výši dvojnásobku částek uvedených v odst. 6.3.1. a 6.3.2. výše. 

6.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 
6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen 

zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení.  

 

7. Předání a převzetí díla 

 
7.1. Organizace předání díla 

7.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od 
termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

7.2. Protokol o předání a převzetí díla 
7.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol). 
7.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí 

protokol obsahovat i: 
- soupis zjištěných Vad a Nedodělků 
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání 



- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo 
Nedodělků 

7.2.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla 
i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

 

8. Záruka za jakost díla 

8.1. Odpovědnost za vady díla 
8.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla 

zjištěné v záruční době.  
8.1.2. Záruční lhůta je stanovena v délce 60 měsíců od okamžiku protokolárního předání 

a převzetí díla Objednatelem.  
8.1.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady 

díla, za které zhotovitel odpovídá. 
8.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 

opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

8.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad 
8.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění 
vad(y). Tento termín nesmí být delší než 30 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez 
ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.  V případě, kdy objednatel 
označí, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí 
škody velkého rozsahu (havárie), je zhotovitel povinen se k reklamaci vyjádřit a nastoupit 
k odstranění vady nejpozději do 12 hodin od písemného oznámení reklamace. 

8.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. 
 

9. Změna smlouvy 

9.1. Forma změny smlouvy 
9.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými. 

9.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle 
pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

 

10. Ostatní ujednání 

10.1. Ostatní ujednání smlouvy 
10.1.1. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah 

řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména Občanským zákoníkem 
a předpisy souvisejícími. 

10.1.2. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly. 



10.1.3. Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se 
zveřejněním obsahu této smlouvy odpovídajícím způsobem. 

10.1.4. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi 
smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem 
místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený 
podle sídla objednatele.  

10.1.5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění uzavřené smlouvy v registru smluv v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, zajistí objednatel. 

10.1.6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv. 
10.1.7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních 

stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení. 
10.1.8. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že 

smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni či za 
nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V …………………………………………………………………………………… dne ………………………………………………………   

 

 

 

 

 

 

 

_________________________    _________________________ 

Za Objednatele      Za Zhotovitele 


