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SMLOUVA O DÍLO  
 

na realizaci veřejné zakázky  
 

„Zajišt ění dota čního managementu p ři realizaci a udržitelnosti projekt ů 
financovaných z IROP“ 

 
 
 

 
Město Litom ěřice 
se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Česká republika 
IČO: 00263958 
DIČ: CZ 00263958   
zastoupené: Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou města  

(dále jen „Objednatel “) 
 

na straně jedné a 

 
Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.   
se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  

IČO: 60279524 

DIČ: CZ60279524 

zastoupená: prokuristou Mgr. Janem Kučerou 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B, vložka 557, 
ze dne 2. 4. 1994 

Bankovní spojení: XXXXX   

(dále jen „Zhotovitel “) 
 

na straně druhé 

      
(společně dále jen „Smluvní strany “ nebo každá jednotlivě „Smluvní strana “) 

 
 
 

uzavírají 

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, Sb., občanského zákoníku,  

(dále jen „ObčZ“) 

tuto 

smlouvu o dílo na provedení veřejné zakázky s výše uvedeným názvem 

(dále jen „Smlouva “):  
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1. Předmět smlouvy 

1.1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí 
a vlastní odpovědnost dílo za podmínek stanovených Smlouvou a v rozsahu stanoveném níže 
v čl. 1.2 a 1.3 Smlouvy (dále jen „Dílo “) a závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli za Dílo 
dohodnutou cenu. 

1.2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele služby spočívající v zajištění 
dotačního managementu při realizaci a udržitelnosti projektů Města Litoměřice, 
spolufinancovaných z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“).  
Jedná se o níže uvedené projekty (dále jen „Projekt “): 

A. Zvýšení bezpečnosti dopravy  - Litoměřice, Palachova ulice  

B. Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích 

C. Pořízení cisterny pro JSDH Litoměřice 

D. Revitalizace objektu Stará radnice č. p. 171 

E. Masarykova základní škola Litoměřice – vybudování odborných učeben  

F. Vybudování Střediska technického vzdělávání 

1.3. Předmět Smlouvy spočívá především v poradenství a provádění administrativních úkonů 
požadovaných v rámci realizace a udržitelnosti Projektu orgány poskytujícími dotaci. V rámci 
předmětu Díla Zhotovitel pro Objednatele zajistí:  

1.3.1. Průběžnou kontrolu realizace Projektu v souladu se podmínkami poskytnutí dotace 
IROP a Výzvou, v níž byl projekt předložen, legislativou ČR a EU, Příručkou pro 
příjemce včetně příloh, Příručkou pro žadatele včetně příloh, Metodickými pokyny 
IROP. 

1.3.2. Informování Centra pro regionální rozvoj (dále jen „CRR“) o postupu realizace Projektu 
prostřednictvím monitorovacích zpráv, žádostí o platbu v ISKP, doložení všech 
povinných příloh a odevzdání ve stanoveném termínu a v požadované podobě 
(elektronické). 

1.3.3. Kontrolu dodržování harmonogramu Projektu. 

1.3.4. Kontrolu způsobilosti výdajů (v souladu s Pravidly způsobilých výdajů). 

1.3.5. Kontrolu naplňování monitorovacích indikátorů uvedených v podmínkách poskytnutí 
dotace. 

1.3.6. Kontrolu dodržování pravidel publicity (v souladu s Pravidly Publicity). 

1.3.7. Komunikaci s poskytovatelem dotace. 

1.3.8. Poradenství při řešení změn v průběhu realizace a udržitelnosti Projektu, konzultace 
těchto změn s CRR a písemné oznamování změn na CRR prostřednictvím ISKP. 

1.3.9. Komunikaci s poskytovatelem dotace, popř. dalšími dotčenými subjekty při případných 
kontrolách ze strany CRR či FÚ, účast na těchto kontrolách. 

1.3.10. Spolupráci při nápravě zjištěných nedostatků ve všech činnostech uvedených  
v bodech č. 1 až 10. 

1.3.11. Veškeré další administrativní úkony vyplývající z podmínek poskytnutí dotace a Výzvy, 
v níž byl projekt předložen, legislativy ČR a EU, Příručky pro příjemce včetně příloh, 
Příručky pro žadatele včetně příloh, Metodických pokynů IROP. 

1.4. Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně zhotovit v souladu se Smlouvou a vycházet z požadavků  
a podmínek v ní stanovených.  

1.5. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo cenu v souladu a způsobem dle čl. 3 
Smlouvy. 
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2. Doba pln ění a způsob p ředání 

2.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla dne 1. 3. 2017. 

2.2. Dílo bude dokončeno schválením poslední zprávy o udržitelnosti projektu. 

2.3. Dílo je řádně Zhotovitelem Objednateli předáno a Objednatelem převzato podpisem 
zápisu/protokolu o předání a převzetí Díla oběma Smluvními stranami stanovící, že Dílo je 
bez jakýchkoliv vad a nedodělků. 

2.4. Místem předání výstupů Díla (zejména předání veškerých dokumentů) je sídlo Objednatele. 

3. Cena díla  

3.1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla za plnění dle této Smlouvy činí  

cena bez DPH:      1.800.000,- Kč 

DPH ve výši 21%:     378.000,- Kč 

cena včetně DPH:   2.178.000,- Kč 

slovy: dvamilionystosedmdesátosmtisíc korun českých 

a je dále členěna následovně: 

Název projektu 

Cena za dota ční 
management 

Projektu v pr ůběhu 
jeho realizace  

 
 

v Kč bez DPH 

Cena za dota ční 
management 

projektu v pr ůběhu 
povinné 

udržitelnosti 
Projektu (5 let)  

 
v Kč bez DPH 

 

Cena celkem  
 
 
 

v Kč bez DPH 

A. Zvýšení bezpečnosti dopravy  
- Litoměřice, Palachova ulice  

240.000,- Kč 120.000,- Kč 360.000,- Kč 

B. Automatické parkovací 
zařízení pro kola v 
Litoměřicích 

90.000,- Kč 100.000,- Kč 190.000,- Kč 

C. Pořízení cisterny pro JSDH 
Litoměřice 

80.000,- Kč 100.000,- Kč 180.000,- Kč 

D. Revitalizace objektu Stará 
radnice č.p. 171 

220.000,- Kč 120.000,- Kč 340.000,- Kč 

E. Masarykova základní škola 
Litoměřice – vybudování 
odborných učeben 

240.000,- Kč 120.000,- Kč 360.000,- Kč 

F. Vybudování Střediska 
technického vzdělávání 

250.000,- Kč 120.000,- Kč 370.000,- Kč 

Celkem 1.120.000,- K č 680.000,- Kč 1.800.000,- Kč 

 
 
3.2. Celková cena za Dílo dle Smlouvy je úplná, závazná a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele 

související s provedením Díla.  
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4. Platební podmínky a fakturace 

4.1. Smluvní strany sjednávají, že platba ceny za Dílo bude provedena za jednotlivé projekty. 
Podkladem pro úhradu ceny za poskytnuté Dílo je doručení faktury (daňového dokladu)  
na platbu Zhotoviteli. Splatnost faktur činí 30 (třicet) dnů ode dne jejího doručení Objednateli. 
Platba bude provedena v následujících splátkách: 

A. Zvýšení bezpečnosti dopravy  - Litoměřice, Palachova ulice  

- Cena za dotační management Projektu v průběhu jeho realizace – faktura ve výši 
240 000,- Kč bez DPH bude vystavena po podání poslední žádosti o platbu; 

- Cena za dotační management projektu v průběhu povinné udržitelnosti – k 31.12. 
příslušného roku povinné udržitelnosti, ve kterém bude podána zpráva o udržitelnosti 
projektu, bude fakturována částka 24 000,- Kč bez DPH a to po dobu 5 let od finančního 
ukončení projektu. 

B. Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích 

- Cena za dotační management Projektu v průběhu jeho realizace – faktura ve výši 
90 000,- Kč bez DPH bude vystavena po podání poslední žádosti o platbu; 

- Cena za dotační management projektu v průběhu povinné udržitelnosti – k 31.12. 
příslušného roku povinné udržitelnosti, ve kterém bude podána zpráva o udržitelnosti 
projektu, bude fakturována částka 20 000,- Kč bez DPH a to po dobu 5 let od finančního 
ukončení projektu. 

C. Pořízení cisterny pro JSDH Litoměřice 

- Cena za dotační management Projektu v průběhu jeho realizace – faktura ve výši 
80 000,- Kč bez DPH bude vystavena po podání poslední žádosti o platbu; 

- Cena za dotační management projektu v průběhu povinné udržitelnosti – k 31.12. 
příslušného roku povinné udržitelnosti, ve kterém bude podána zpráva o udržitelnosti 
projektu, bude fakturována částka 20 000,- Kč bez DPH a to po dobu 5 let od finančního 
ukončení projektu. 

D. Revitalizace objektu Stará radnice č.p. 171 

- Cena za dotační management Projektu v průběhu jeho realizace – faktura ve výši 
220 000,- Kč bez DPH bude vystavena po podání poslední žádosti o platbu; 

- Cena za dotační management projektu v průběhu povinné udržitelnosti – k 31.12. 
příslušného roku povinné udržitelnosti, ve kterém bude podána zpráva o udržitelnosti 
projektu, bude fakturována částka 24 000,- Kč bez DPH a to po dobu 5 let od finančního 
ukončení projektu. 

E. Masarykova základní škola Litoměřice – vybudování odborných učeben 

- Cena za dotační management Projektu v průběhu jeho realizace – faktura ve výši 
240 000,- Kč bez DPH bude vystavena po podání poslední žádosti o platbu; 

- Cena za dotační management projektu v průběhu povinné udržitelnosti – k 31.12. 
příslušného roku povinné udržitelnosti, ve kterém bude podána zpráva o udržitelnosti 
projektu, bude fakturována částka 24 000,- Kč bez DPH a to po dobu 5 let od finančního 
ukončení projektu. 
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F. Vybudování Střediska technického vzdělávání 

- Cena za dotační management Projektu v průběhu jeho realizace – faktura ve výši 
250 000,- Kč bez DPH bude vystavena po podání poslední žádosti o platbu; 

- Cena za dotační management projektu v průběhu povinné udržitelnosti – k 31.12. 
příslušného roku povinné udržitelnosti, ve kterém bude podána zpráva o udržitelnosti 
projektu, bude fakturována částka 24 000,- Kč bez DPH a to po dobu 5 let od finančního 
ukončení projektu. 

4.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu 
příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění 
pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších 
předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn 
zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do 
prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě 
doplněného či opraveného dokladu. 

4.3. Cenu za Dílo Objednatel uhradí výhradně v korunách českých (Kč). Objednatel uhradí cenu za 
Dílo bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele. Za termín úhrady se považuje 
termín odepsání platby z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 

5. Práva a povinnosti smluvních stran 

5.1. Zhotovitel se zavazuje plnit Dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a dle pokynů 
Objednatele, které jsou pro Zhotovitele závazné; jsou-li pokyny Objednatele nevhodné, je 
Zhotovitel povinen Objednatele na nevhodnost jeho pokynů bez zbytečného odkladu 
upozornit. 

5.2. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo řádně, tj. bez vad a nedodělků, s odbornou péčí,  
v předepsaném rozsahu a kvalitě dle příslušných metodik IROP. 

5.3. Objednatel má právo provádět monitoring plnění této Smlouvy. Na žádost Objednatele se 
Zhotovitel zavazuje, a to i opakovaně, umožnit Objednateli provedení kontroly plnění Smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje při provádění monitoringu a kontroly poskytnout Objednateli veškerou 
součinnost včetně přístupu ke všem dokladům souvisejícím s plněním Smlouvy. 

5.4. Objednatel je oprávněn po celou dobu plnění (realizace) Díla Zhotovitelem kdykoliv předkládat 
Zhotoviteli návrhy, připomínky a závazné pokyny. 

5.5. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat Objednatele o skutečnostech, které 
by mohly ovlivnit řádné a/nebo včasné plnění Smlouvy. 

5.6. Zhotovitel se zavazuje k plnění pravidel a podmínek stanovených řídicím orgánem  
v rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. dohodnutých ve smlouvě mezi řídicím orgánem  
a příjemcem dotace (Objednatelem). 

5.7. Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, 
Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské 
komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným 
orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací 
a kontrolu dokladů souvisejících s projektem. 

5.8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole  
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné  
v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Vzhledem k veřejnoprávnímu 
charakteru Objednatele souhlasí Zhotovitel se zveřejněním veškerých údajů týkajících se 
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či souvisejících s plněním Díla podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

5.9. Zhotovitel má povinnost uchovávat originály dokladů souvisejících s plněním předmětu Díla 
a umožnit osobám, oprávněným k výkonu kontroly projektu, provést kontrolu těchto dokladů, 
a to po dobu danou právními předpisy České republiky k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), nejméně však po dobu 
10 let od finančního ukončení projektu, jehož předmět se týká této Smlouvy a jenž je 
spolufinancován z dotačního programu, zároveň alespoň po dobu 3 let od ukončení dotačního 
programu dle čl. 90 a násl. Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. 

5.10. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nutném k provedení Díla. 
Zejména se zavazuje: 

5.10.1. poskytnout Zhotoviteli včas nezbytné podklady pro úspěšné provedení Díla; 

5.10.2. poskytnout mu další podklady a stanoviska vztahující se k předmětu Díla, získané  
v průběhu prací neprodleně po jejich obdržení. 

6. Smluvní pokuty; sankce 

6.1. Pro případ, že Objednateli vznikne škoda ze sankce uložené platebním výměrem vydaným 
ROP Severozápad, příp. jiným kontrolním orgánem, v příčinné souvislosti se zaviněným 
porušením smluvní povinnosti Objednatele při realizaci Projektu, k jejímuž splnění Objednatel 
uzavřel se Zhotovitelem tuto Smlouvu a poskytl Zhotoviteli veškerou součinnost, sjednávají 
tímto Smluvní strany nárok Objednatele požadovat po Zhotoviteli uhrazení jednorázové 
smluvní pokuty ve výši vzniklé škody (uložené sankce).  

6.2. Uplatněním práva na zaplacení smluvní pokuty ani její úhradou dle Smlouvy není dotčeno ani 
omezeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se nevztahuje 
smluvní pokuta podle této Smlouvy. 

6.3. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky ceny 
za každý den prodlení s jejím zaplacením. 

7. Ukončení smlouvy 

7.1. Objednatel je oprávněn ukončit Smlouvu na zhotovení celého Díla nebo i jen jeho části 
písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která běží ode dne doručení výpovědi 
Zhotoviteli. V případě ukončení Smlouvy výpovědí Objednatele je Objednatel povinen uhradit 
Zhotoviteli prokázanou rozpracovanost plnění Díla. 

7.2. Každá ze smluvních stran má právo od Smlouvy písemně odstoupit, jestliže druhá Smluvní 
strana nesplní povinnost, kterou podle Smlouvy a/nebo zákona má, a to ani v přiměřené 
dodatečné lhůtě stanovené jí druhou stranou ve výzvě ke splnění.  

7.3. Účinnost Smlouvy lze dále ukončit písemnou dohodou Smluvních stran, jejíž součástí bude 
i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek. 

7.4. Účinnost odstoupení od Smlouvy nastává dnem doručení písemného oznámení odstupující 
Smluvní strany, a to datovou schránkou. 

7.5. Odstoupením od Smlouvy nezanikají povinnosti Smluvních stran k náhradě škody a k úhradě 
smluvních pokut za závazky, které byly porušeny některou ze Smluvních stran před doručením 
oznámení o odstoupení a dále ty závazky, které mají vzhledem ke své povaze trvat i po 
skončení Smlouvy. 
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8. Závěrečná ustanovení 

8.1. Práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti se 
Smlouvou se řídí právními předpisy České republiky. 

8.2. Pokud se jakékoliv ustanovení Smlouvy stane neplatným, právně neúčinným nebo 
nevymahatelným, zůstanou zbývající ustanovení v plné platnosti a účinnosti. Smluvní strany 
se dohodly nahradit neplatné, právně neúčinné a nevymahatelné ustanovení takovými 
platnými, právně účinnými a vymahatelnými ustanoveními, jež se svým významem co nejvíce 
přiblíží smyslu a účelu dotčených ustanovení.  

8.3. Smlouvu je možné měnit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.  

8.4. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti 
s ní především dohodou; není-li dohoda ani do třiceti (30) dnů od předložení sporu  
ke smírnému řešení jednou Smluvní stranu druhé Smluvní straně, budou rozhodovány 
příslušnými obecnými soudy České republiky. 

8.5. Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávky vyplývající ze Smlouvy třetím osobám pouze  
po předchozím písemném souhlasu Objednatele.  

8.6. Objednatel, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního jednání splní 
povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto Smlouvu zveřejní v informačním systému 
registru smluv (dále jen „ISRS“). 

8.7. Smluvní strany jsou si vědomy, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto vyslovují svůj souhlas se 
zveřejněním této Smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, 
které se neuveřejňují. 

8.8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.  

8.9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž tři obdrží 
Objednatel a jeden Zhotovitel. 

 
Objednatel  
 
V Litoměřicích dne  
 

Zhotovitel  
 
V Ústí nad Labem dne  

............................................. 
Mgr. Ladislav Chlupáč 

starosta 

.............................................. 
Mgr. Jan Kučera 

prokurista 
 


