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Smlouva o dílo č. 09 9 500 21 00013

Smluvní strany:

Statutární město Brno, městská část Brno – Starý Lískovec

Sídlo: Oderská 4, 625 00 Brno

zastoupené starostou Mgr. Vladanem Krásným

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

a

Název/Obchodní firma/ STAVOPROJEKTA, spol. s r.o.

Sídlo: Kounicova 949/67, Veveří, 602 00 Brno

IČ: 188 24 307

DIČ: CZ 188 24 307

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Roman Čermák, jednatel

Zástupce ve věcech technických: Ing. Jan Kozlík

Firma zapsána u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 1228

Bankovní spojení : ČSOB a.s.

Č.ú.:

(dále jen „zhotovitel“)

Uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, §1724-1766, následující smlouvu o dílo

na zhotovení projektové dokumentace včetně dále specifikovaných souvisejících výkonů.

I.
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace na veřejnou zakázku

„Provádění stavebních úpravy prostor školní kuchyně, oprava elektroinstalace, kanalizace a
rozvodů VZT, výměna stávajících obkladů, dlažeb a výmalba, MŠ Labská 7, Brno-Starý

Lískovec“.
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Projektová dokumentace pro provádění Stavby  (dále jen „PDPS“), která bude použita 
v zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 
„ZZVZ“) a dle příslušných prováděcích právních předpisů a  která bude obsahovat zejména: 

(i.) náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem k předmětu 
plnění, zejména Stavebního zákona č. 183/2006 S., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“), Vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška č. 
499/2006 Sb.“), Vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb (dále jen „Vyhláška 146/2008 Sb.) a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a 
platných technických norem, jejichž závaznost smluvní strany tímto sjednávají, 
(ii.) podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr členěný na 
jednotlivé stavební objekty a provozní soubory, zahrnující rovněž vedlejší a ostatní náklady, 

(iii.) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb – položkový rozpočet s využitím 
agregovaných (kumulovaných) položek u opakovaných velkoobjemových položek s  rozpisem 
obsahu, 

PDPS bude zpracována v 6 vyhotoveních v listinné podobě a 2 vyhotoveních v elektronické 
podobě na CD/DVD nosiči; položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb v cenové úrovni platné ke dni odevzdání) bude v listinné i elektronické podobě 
zpracován vždy ve 3 vyhotoveních; výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro 
AutoCAD a ve formátu *.pdf, textové části ve formátu *.doc nebo *.docx pro MS Word a 
*.pdf, soupisy stavebních prací, dodávek a služeb a položkové rozpočty ve formátu *.xls pro 
MS Excel, *.pdf; 

PDPS musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební 
práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku, tj. 
v podrobnosti vyžadované ZZVZ a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 
169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zohledněny musí být mj. 
ustanovení § 36 odst. 1 ZZVZ (zákaz stanovení zadávacích podmínek tak, aby určitým 
dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo 
vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže), ustanovení § 89 odst. 5 ZZVZ (zákaz 
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stanovení technických podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité 
dodavatele nebo výrobky); 

Výkresová i textová část projektové dokumentace pro provádění Stavby musí být věcně 
i materiálově v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

(vše dále také jen „Část plnění PDPS“) 

Výhradní licencí dle této smlouvy je výlučné majetkové právo Objednatele užívat veškeré 
výsledky činností Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení. Výhradní licenci k 
výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele a hmotnému zachycení výsledků činnosti Zhotovitele 
dle této smlouvy jako autorskému dílu poskytuje Zhotovitel Objednateli v souladu s 
autorským zákonem.  

Předmětem smlouvy je také poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli při zadávání 
veřejné zakázky na Stavbu. Součinnost spočívá zejména v účasti na prohlídce místa plnění a 
ve zpracování návrhu odpovědi na žádosti o dodatečné informace dodavatelů, které se 
budou vztahovat k ověřené projektové dokumentaci a případné navazující doplnění či 
zpřesnění zpracované projektové dokumentace.  

Předmětem smlouvy je dále poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli při realizaci 
Stavby, které spočívá v doplnění či úpravě projektové dokumentace (změnová řízení). 

(vše dále také jen „Část plnění Poskytování součinnosti“) 

Předmětem smlouvy je dále výkon činností autorského dozoru Zhotovitelem podle 
ustanovení § 152 odst. 4 Stavebního zákona nad souladem zhotovované Stavby s ověřenou 
projektovou dokumentací při zhotovování Stavby (dále jen „Autorský dozor“). Výkon 
Autorského dozoru Stavby bude prováděn v souladu s náplní činnosti Autorského dozoru, 
která je specifikována v příloze č. 1 této smlouvy, a to vždy ve vztahu k jednotlivým částem 
plnění.  

(vše dále také jen „Část plnění Autorský dozor“) 

 

 
 

II. 
Povinnosti zhotovitele 

 
Zhotovitel se zavazuje řádně, včas, na svůj náklad a nebezpečí vykonat pro Objednatele celý 
předmět plnění dle této smlouvy. 

Při výkonu své činnosti dle této smlouvy se Zhotovitel zavazuje postupovat samostatně a 
s odbornou péčí tak, aby byl zcela a včas naplněn účel této smlouvy. 

Při plnění předmětu této smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit požadavky a  připomínky a 
dát Zhotoviteli pokyny, o kterých bude vyhotoven písemný záznam. Za uplatnění požadavků 
a připomínek, jakož i za pokyny Objednatele jsou považovány požadavky, připomínky 



 4 

a pokyny osoby pověřené Objednatelem. Zhotovitel tyto připomínky a  požadavky 
Objednatele ve svém dalším postupu zapracuje a pokyny Objednatele se při plnění svých 
povinností řídí. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na 
nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů 
daných mu Objednatelem při plnění předmětu smlouvy, jestliže Zhotovitel mohl a měl tuto 
nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.  

Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provádět plnění dle této smlouvy osobně, nebo 
prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců; v případě, že se Zhotovitel hodlá nechat 
při zařizování záležitostí dle této smlouvy zastupovat třetí osobou, vyžádá si k takovému 
zastupování od Objednatele předchozí písemný souhlas. Předchozího písemného souhlasu 
není potřeba v případě, kdy je třetí osobou poddodavatel, jehož prostřednictvím Zhotovitel 
prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení na veřejnou zakázku. 

Při výkonu činností Autorského dozoru se Zhotovitel po celou dobu zhotovování Stavby 
zavazuje účastnit kontrolních dnů, a to nejméně 1x za týden a v termínech, jak budou 
sděleny Zhotoviteli Objednatelem nebo jinou, Objednatelem k tomu pověřenou osobou. 

 
III.  

Cena díla  
 

Cena za poskytnutí všech částí plnění Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 
198 200 Kč bez DPH, přičemž  

sazba DPH činí  21 %, 
DPH činí 41 622 Kč, 
cena vč. DPH činí 239 822 Kč. 

přičemž cena za poskytnutí všech částí plnění je dána součtem cen za jednotlivá dílčí 
plnění, jak je uvedeno v následujících odstavcích. 

 
Cena za poskytnutí Části plnění zajištění DPPS Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve 
výši 141 200 Kč bez DPH, přičemž  

sazba DPH činí 21 %, 
DPH činí 29 652 Kč, 
cena vč. DPH činí 170 852 Kč. 

Cena za poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti Zhotovitelem dle této smlouvy je 
sjednána ve výši 12 000 Kč bez DPH, přičemž  

sazba DPH činí 21 %, 
DPH činí 2 520 Kč, 
cena vč. DPH činí 14 520 Kč. 

Cena za poskytnutí Části plnění Autorský dozor Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve 
výši 45 000 Kč bez DPH, přičemž  
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sazba DPH činí 21 %, 
DPH činí 9 450 Kč, 
cena vč. DPH činí 54 450 Kč. 

Výše cen za poskytnutí jednotlivých částí plnění Zhotovitele dle této smlouvy jsou nejvýše 
přípustné a tyto je možno překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH v rozsahu zákonné 
změny výše sazby DPH. 

Ceny za Část plnění DSP a za Část plnění PDPS zahrnují odměnu Zhotovitele za poskytnutí 
výhradních licencí Objednateli k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy 
a k hmotnému zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy. 

V případě zvýšení sazby DPH se o zvýšenou část DPH zvyšují ceny nebo úplaty za poskytnutí 
jednotlivých plnění Zhotovitelem dle této smlouvy, a to v poměru odpovídajícím zvýšení 
sazby DPH. V případě snížení sazby DPH se o sníženou část DPH snižují ceny nebo úplaty 
za poskytnutí jednotlivých plnění Zhotovitelem dle této smlouvy, a to v poměru 
odpovídajícím snížení sazby DPH. 

V případě, že dojde ze strany Objednatele k výpovědi této smlouvy, je Zhotovitel oprávněn 
vyúčtovat pouze část sjednané ceny za poskytnutí plnění Zhotovitele dle  této smlouvy 
odpovídající sjednaným cenám, případně úplatám za části plnění dle této smlouvy, jejichž 
plnění v souladu s touto smlouvou zahájil Zhotovitel před účinností výpovědi Objednatele. 

 
 

IV.  
Platební podmínky  

 
Cena za poskytnutí plnění Zhotovitele dle této smlouvy bude hrazena postupně takto: 

cena za poskytnutí Části plnění PDPS – po dokončení Části plnění PDPS, 

cena za poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti – po dokončení Části plnění 
Poskytování součinnosti, 

cena za poskytnutí Části plnění Autorský dozor – po dokončení Části plnění Autorský 
dozor. 

Podkladem pro platbu Objednatele je vždy daňový doklad – faktura, kterou Zhotovitel 
vystaví nejpozději do 10 dnů ode dne, ve kterém byla příslušná část plnění Zhotovitele dle 
této smlouvy protokolárně převzata Objednatelem jako bezvadná.  

Splatnost faktur se sjednává lhůtou 30 dnů od jejich doručení Objednateli.  

Náležitosti faktur zhotovitele: 

- označení faktury a číslo 

- název, sídlo, IČ, příp. DIČ zhotovitele a objednatele 

- číslo účtu zhotovitele 
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- předmět plnění, datum uzavření smlouvy 

- fakturovaná částka 

- den vystavení a splatnost faktury 

- podpis oprávněné osoby 

- náležitosti dle platných předpisů 

Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data  její splatnosti, jestliže bude 
obsahovat nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se ukončí plynutí lhůty splatnosti 
a nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury objednateli.  

Fakturační adresa objednatele je: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 
Brno, konečný příjemce: MČ Brno-Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno. 

 
V.  

Doba plnění 
  

Doba plnění Části plnění PDPS dle této smlouvy se sjednává takto:  

zahájení: ode dne účinnosti smlouvy; 

dokončení Části plnění PDPS: do 60 kalendářních dní od účinnosti smlouvy; 

výhradní licenci dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele k Části plnění PDPS poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne 
dokončení Části plnění PDPS Objednatelem; tato výhradní licence se poskytuje 
na celou dobu trvání ochrany majetkových práv z autorství Zhotovitele. 

Doba poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti dle této smlouvy se sjednává takto: 

zahájení: ode dne dokončení Části plnění PDPS ; 

dokončení: nejpozději do protokolárního předání a převzetí Stavby bez vad a 
nedodělků dle smluvního ujednání mezi Zhotovitelem Stavby a Objednatelem; 

 

Doba poskytnutí Části plnění Autorský dozor dle této smlouvy se sjednává takto: 

zahájení: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště dle smluvního 
ujednání mezi zhotovitelem Stavby a Objednatelem; 

dokončení: ke dni předání stavby bez vad a nedodělků 

 

 

 

VI.  
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Odpovědnost za vady zhotoveného díla, záruky  
 

Zhotovitel se zavazuje, že výsledky jeho tvůrčí činností dle této smlouvy, jakož i  hmotné 
zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy budou ke dni převzetí Části plnění 
PDPS bez vad a způsobilé k užití k účelu sjednanému touto smlouvou. Výsledky tvůrčí 
činnosti Zhotovitele dle této smlouvy mají vady, jestliže jejich zpracování neodpovídá 
smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům uplatněným Objednatelem v průběhu 
poskytování plnění Zhotovitelem dle této smlouvy nebo jestliže Části plnění PDPS jsou 
neúplné tak, že z důvodu jejich neúplnosti není možné pokračovat ke splnění účelu této 
smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy je považováno 
i (nikoliv však výlučně) opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem 
k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti 
zhotovování staveb obdobného charakteru nezbytné k řádnému zhotovení Stavby a jehož 
opomenutí bude mít za následek dodatečné změny rozsahu Stavby proti stavu 
předpokládanému v PDPS. 

Zhotovitel poskytuje Objednateli na Části plnění PDPS záruku po dobu 5 let ode dne převzetí 
příslušného hmotného zachycení výsledků činností Zhotovitele dle této smlouvy; záruka však 
nesmí uplynout dříve než před dokončením Stavby. Výluka ze záruky se vztahuje pouze 
na nedostatky Části PDPS vzniklé v důsledku změny technických norem či obecně závazných 
právních předpisů (např. přísnější parametry) a rozpory se skutečným stavem pozemků či 
budov, který se změnil po předání a převzetí příslušné části plnění. 

Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při výkonu činností dle této smlouvy postupuje v rozporu se 
svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel bezodkladně odstranil vady 
vzniklé vadným poskytováním plnění dle této smlouvy a  aby při výkonu činností dle této 
smlouvy postupoval řádně a v souladu s touto smlouvou. Neučiní-li tak Zhotovitel ani 
v přiměřené lhůtě poskytnuté mu Objednatelem, je možné tento stav považovat za 
podstatné porušení smlouvy ze strany Zhotovitele.  

Vady zjištěné po předání a převzetí Části plnění PDPS, nejpozději však do uplynutí záruční 
doby, je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele písemně, bez zbytečného odkladu poté, 
co vady zjistí. V reklamaci je Objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se 
projevují.  

Zhotovitel je povinen vady uplatněné Objednatelem v průběhu záruční doby odstranit do 15 
dnů ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána lhůta odlišná.  

O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění 
reklamované vady, nebo sdělí důvody odmítnutí reklamované vady.  

Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení oznámení o 
vadách či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu. 
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Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou 
výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů.  

Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli v plné výši škody, které tomuto vzniknou 
v příčinné souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo s porušením 
povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle této smlouvy.  

Škodou se též rozumí také škoda vzniklá Objednateli ve formě nákladů vynaložených na 
zhotovení Stavby, nepředpokládaných soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, jež je 
součástí PDPS, v bezprostřední příčinné souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti 
Zhotovitele nebo hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy nebo 
v bezprostřední příčinné souvislosti s porušením povinností Zhotovitele při  zařizování 
záležitosti dle této smlouvy.  

Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů 
poskytnutých mu Objednatelem k výkonu činností dle této smlouvy nebo zařizování 
záležitosti dle této smlouvy a k výkonu Autorského dozoru (uvedené se nevztahuje na 
podklady zpracované na základě této smlouvy Zhotovitelem pro Objednatele) v případě, že 
Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit, nebo 
na jejich nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel přesto na jej ich použití 
trval. Dále Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů, 
požadavků a připomínek daných mu Objednatelem k plnění této smlouvy a k výkonu 
Autorského dozoru v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl 
nevhodnost těchto pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich nevhodnost 
Objednatele písemně upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval. Zhotovitel 
neodpovídá za vady, zjištěné v průběhu realizace Stavby, jež Zhotovitel v době zpracování 
PDPS nemohl předvídat ani při vynaložení odborné péče (uvedené se týká zejména 
konstrukcí, u nichž nebylo možné provést průzkumné práce z důvodu jejich objektivní 
nepřístupnosti). 

VII.  
Práva o povinnosti objednatele 

 
Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění dle této smlouvy od Zhotovitele převzít a 
zaplatit cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou.  

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli k výkonu jeho činnosti dle této smlouvy, 
nezbytnou součinnost, která je vymezena právními předpisy, zejména zákonem č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a statutem města Brna, a  zajistit 
spolupráci odpovědných osob Objednatele, které jsou z titulu své funkce schopny 
poskytnout Zhotoviteli nezbytné podklady a informace pro řádné a včasné splnění závazků 
Zhotovitele vyplývající z této smlouvy. 

Objednatel se bude účastnit jednání a porad organizovaných a sjednávaných po vzájemné 
dohodě se Zhotovitelem.  
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Objednatel je oprávněn svolat jednání či porady (výrobní výbory) za účelem koordinace 
postupu při zpracování projektových dokumentací za účasti zástupců Zhotovitele, případně 
dalších účastníků.  

VIII.  
Sankce  

 
Je-li zhotovitel v prodlení s předáním části díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny příslušné části díla za každý den prodlení formou 
započtení pohledávky objednatele oproti zhotovitelem fakturované částce, k čemuž dává 
zhotovitel tímto svůj souhlas.  

Je-li objednatel v prodlení s úhradou daňového dokladu (faktury) zhotovitele, zavazuje se 
uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % denně z dlužné částky za každý den prodlení.  

V případě prodlení s odstraněním reklamované vady je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvení pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla za každý den prodlení. 

Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané sankce 
hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této 
souvislosti škody, kterou lze vymáhat samostatně. 

Smluvní pokuty jsou uvedeny bez DPH. 

IX. 

Změny díla  
 

Rozsah díla může být rozšířen nebo omezen pouze na základě oboustranného konsenzu, 
vyjádřeného formou písemného dodatku této smlouvy.  
 

X.  
Nepředvídaná událost  

 
Nepředvídanou událostí se rozumí skutečnosti, nastalé mimo kontrolu smluvních stran, při 
uzavření smlouvy nemůže být konkrétně předvídána a nevztahuje se na chybu nebo 
zanedbání. Uvedenými skutečnostmi jsou zejména živelní pohromy, rozsáhlé nehody 
dopravních prostředků, záplavy, epidemie, požáry, karanténní omezení, nepokoje, stávky, 
výluky a války.  

Žádná ze smluvních stran neporuší smlouvu ani nebude jinak odpovědná v důsledku 
jakéhokoliv prodlení nebo jiného neplnění svých závazků podle této smlouvy; zejména 
nebude vystavena smluvní pokutě nebo odstoupení od smlouvy, jestliže prodlení nebo jiné 
neplnění smluvních závazků je způsobeno nepředvídanou událostí. Plnění závazků se v 
takovém případě prodlužuje o dobu působení této události.  

Dojde-li k jakékoli nepředvídané události, pak ta smluvní strana, která chce uplatňovat nárok 
na vyvinění se z porušení plnění svých smluvních závazků v důsledku působení nepředvídané 
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události, musí bez zbytečného prodlení písemně uvědomit druhou stranu o zásahu této 
události a doložit postačujícím způsobem tuto skutečnost.  

V případě působení nepředvídané události se obě strany zavazují učinit bez zbytečného 
prodlení potřebné kroky k vyřešení situace a k odstranění jejích následků.  

 
XI.  

Odstoupení od smlouvy  
 

Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit 
porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Nejdříve však musí druhou stranu vyzvat 
písemně k odstranění porušení smlouvy, které musí být provedeno do 7 dnů od doručení 
této výzvy. Pokud druhá strana do tohoto termínu porušení této smlouvy neodstraní, 
nastávají právní účinky odstoupení od smlouvy dnem doručení oznámení o odstoupení 
druhému smluvní straně. 

Porušením této smlouvy se rozumí zejména: prodlení zhotovitele se splněním termínu 
dokončení díla delším než 30 dnů, nedodržování jednotlivých termínů, nesplnění 
kvalitativních ukazatelů díla zpracovávaného zhotovitelem či jakékoliv jiné neplnění závazků 
ve smyslu této smlouvy či právních předpisů, pokud zhotovitel neprokáže, že výše uvedené  
porušení nezavinil. Objednatel může od této smlouvy odstoupit, pokud bude na zhotovitele 
vyhlášen konkurz nebo je zhotovitel v likvidaci. Porušením se dále rozumí prodlení 
objednatele se splněním svých závazků ve smyslu této smlouvy déle než 30 dnů.  

V případě, že dojde k ukončení, anebo k odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně 
objednatele, bude zhotovitel práce rozpracované ke dni zrušení anebo odstoupení 
fakturovat objednateli ve výši dle vykonaných prací (činností), ke dni zrušení této smlouvy na 
základě prokázané rozpracovanosti, pakliže na fakturaci vznikl smlouvou nárok. Faktura bude 
objednatelem uhrazena se splatností dle čl. IV. této smlouvy. 

V případě, že dojde k ukončení, anebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně 
zhotovitele, nese zhotovitel veškeré dopady vymezené touto smlouvou bez možnosti 
nárokovat fakturaci za rozpracovanost nepředaných a rozpracovaných částí projektu.  

Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut a 
ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po 
odstoupení (zejména jde o povinnost poskytnout vzájemná peněžitá plnění za plnění 
poskytnutá před účinností odstoupení). 

XII.  
Licenční ujednání 

 

Ochrana autorských práv se řídí Občanským zákoníkem, Autorským zákonem a veškerými 
mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí 
českého právního řádu.  
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Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu 
s autorem, resp. autory děl vztahujících se Části plnění DUR oprávněn vykonávat svým 
jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti 
Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činností Zhotovitele; 
zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít ke všem známým 
způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva 
v souladu s podmínkami této smlouvy.  

Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí  činnosti 
dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění účelu a 
předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň výsledky tvůrčí činnosti upravovat, 
doplňovat a vystavovat (dále jen „Licence“) za podmínek sjednaných v této smlouvě. Právem 
Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného 
zachycení výsledků činnosti Zhotovitele se ve smyslu této smlouvy rozumí nerušené 
využívání výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení 
výsledků činnosti Zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, 
úpravy a rozmnožování Objednatelem či třetí osobou. Objednatel Licenci udělenou 
na základě této smlouvy přijímá převzetím příslušné části plnění dle této smlouvy. 

   Zhotovitel poskytuje Licence dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že Zhotovitel 
nesmí poskytnout Licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá Objednateli dle 
této smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí 
činnosti dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke 
splnění předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl 
Licenci Objednateli.  

Licence dle této smlouvy se poskytuje Objednateli celosvětově na celou dobu trvání 
majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného 
zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy ve výše uvedené 
formě. 

Objednatel je oprávněn práva tvořící součást Licence dle této smlouvy poskytnout třetí 
osobě, a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn užívat práv z 
Licence. Práva z Licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku Objednatele 
na jeho právního nástupce. 

Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za Licenci dle tohoto článku 
smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle smlouvy. 

 
XIII.  

Ostatní ujednání  
 

Objednatel je oprávněn použít dílo výlučně a pouze pro účely vyplýva jící z této smlouvy, 
případně pro podání žádostí o dotace ze státních fondů, evropských fondů, ze státního 
rozpočtu. Objednatel je oprávněn, v souladu se svými cíli, schváleným rozpočtem, plánem 
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investic apod. dělat v díle úpravy, změnit je, dokončit, spojit s jinými díly. Objednatel je také
oprávněn dílo zveřejnit v médiích v souvislosti s prezentací své činnosti či svých plánů
s uvedením autora díla. Jinak je může užít pouze za podmínek stanovených zákonem č.

121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (autorský zákon).

Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten
pojištění z odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla. Zhotovitel

poskytuje objednateli bezvýhradnou záruku svých povinností v této smlouvě uvedených.
K tomuto účelu má zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu u GENERALI ČESKÁ POJIŠŤOVNA.

pojišťovny, číslo na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu
činnosti zhotovitel na pojistnou částku 3 000 000 Kč. Kopie pojistné smlouvy je přílohou č. 1

této smlouvy o dílo. Zhotovitel prohlašuje a ujišťuje objednatele, že bude pojištěn pro případ
odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem po celou dobu účinnosti této smlouvy o

dílo nejméně v rozsahu uvedením v tomto ustanovení.

XIV.
Závěrečná ujednání

Ve věcech touto smlouvou (v rámci smluvní volnosti) výslovně neupravených se vztahy

smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou
platné jen v případě, budou-li řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou

smluvních stran. K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jejím obsahu.

Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky,

vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

Městská část Brno – Starý Lískovec je při nakládání s veřejnými prostředky povinna

dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavec 2 tohoto zákona). Zhotovitel souhlasí s tím, že

žádné ustanovení této smlouvy včetně jejich příloh, všech jejich změn a dodatků neobsahuje
obchodní tajemství. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění této smlouvy včetně

jejich příloh, všech jejich změn a dodatků v registru smluv.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě strany obdrží po dvou

stejnopisech.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.

Nedílnou součástí smlouvy jsou:

- příloha č. 1 – Obsah PDPS

- příloha č. 2 – Obsah činnosti Autorského dozoru
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Tato smlouva byla schválena na 76. schůzi Rady městské části Brno – Starý Lískovec konané 
dne 21.4.202, bod č. 8. 

 

V Brně dne :                                                                        V  Brně dne :          

 

Za objednatele      Za zhotovitele 

             

 

         

……………………………..............     ……………………………......... 

            Mgr. Vladan Krásný                                               Ing. Roman Čermák 

starosta MČ Brno – Starý Lískovec                                         jednatel      

           (objednatel)                                                                 (zhotovitel) 
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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo 

 

Obsah PDPS 

 

Kromě náležitostí vymezených v textu smlouvy PDPS obsahuje: 

1. potřebné průzkumy stavebně-technické a zeměměřické práce v rozsahu 
odpovídajícím druhu a lokalitě Stavby a výsledky těchto průzkumů budou 
zohledněny v příslušné projektové dokumentaci, 

2. dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy, 
zásady organizace výstavby, 

3. plán BOZP v členění: 

a. základní informace o akci a účastnících výstavby, 

b. povinnosti účastníků výstavby v oblasti zajištění BOZP, 

c. přehled základních opatření k zajištění BOZP, 

d. vymezení činností, rozsahu prací a stanovení pracovních postupů v členění 
dle jednotlivých stavebních dílů výkazu výměr, soupis rizik, která při jejich 
provádění vznikají včetně jejich vyhodnocení a návrhu opatření z hlediska 
BOZP, 

e. způsob hlášení mimořádných událostí a pracovních úrazů, 

f. zásady požární ochrany při realizaci, 

g. dopravně provozní předpisy, 

h. zabezpečení staveniště, 

i. bezpečnost práce při udržovacích pracích při užívání Stavby, 

4. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za 
strany kontrolních orgánů, zejména auditních orgánu, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, 
Národního fondu, Evropského úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším 
oprávněných orgánů státní správy.  
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Příloha č. 2 Smlouvy o dílo 

 

Obsah činností Autorského dozoru 

 

V rámci výkonu činnosti Autorského dozoru je Zhotovitel povinen vykonávat zejm. následující 
činnosti: 

1. postupuje při plnění činností výkonu Autorského dozoru v úzké součinnosti 
s Objednatelem nebo jím určenou osobou, 

2. účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem Stavby, přičemž kontroluje, zda 
skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých 
byla vypracována projektová dokumentace, 

3. podává nutná vysvětlení k dokumentaci Stavby a zajišťuje operativní dopracování 
popřípadě odstranění nedostatků v jím dříve předané projektové dokumentaci tak, aby 
byla zajištěna plynulá realizace Stavby ze strany jejího zhotovitele; operativní 
dopracování nebo případné odstranění nedostatků bude zpracováno formou revizí, aby 
dokumentace plně vyhovovala příslušným právním předpisům a technickým normám, 
např. zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění pozdějších předpisů, atd., 

4. podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli dokumentace zajišťované 
zhotovitelem Stavby (výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení 
Stavby) a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,  

5. posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části 
dokumentace Stavby, 

6. navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení projektu, vznikajících ve fázi 
realizační přípravy a fázi realizace projektu, popř. za zvlášť sjednaných podmínek, 

7. posuzuje návrhy na změny Stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, 

8. dohlíží na soulad zhotovované Stavby s  projektovou dokumentací a vykonává dohled 
nad souladem zhotovované Stavby s dokumentací pro provádění Stavby, která je 
podkladem k výkonu Autorského dozoru, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu 
k dokumentaci, přičemž kontrolu souladu s dokumentací jednotlivých objektů či 
konstrukcí musí vykonávat příslušní odpovědní specialisté (např. elektro, instalace, 
statika apod.), 

9. účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek Stavby 
i v souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu, 

10. účastní se kontrolních dnů Stavby a výrobních výborů Stavby, 
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11. sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) 
v průběhu přípravy a realizace Stavby až do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním 
Stavby, které by mohly mít dopad na prováděnou Stavbu a dodatečně měnit požadavky 
na provádění Stavby podle schválené projektové dokumentace a které by mohly 
komplikovat vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby, prokazatelně a včas 
upozorňuje zástupce Objednatele na tyto změny, 

12. účastní se komplexních zkoušek Stavby, 

13. aktivně se účastní přebírání Stavby od zhotovitele Stavby Objednatelem a při kontrole 
odstranění závad zjištěných při přebírání Stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí se 
rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované Stavby nebo účas t při prohlídce 
Stavby Objednatelem či jeho technickým dozorem, upozorňování na vady a nedodělky 
Stavby, zápis nalezených vad a nedodělků a jeho předání Objednateli, 

14. aktivně se účastní procesu kolaudace Stavby a při kontrole odstranění kolaudačních 
závad Stavby v rozsahu dle předchozího odstavce,  

15. zaznamenává zjištění, požadavky a návrhy do stavebního deníku; vyžadují-li zjištění, 
požadavky nebo návrhy (např. návrhy na změny dokumentace Stavby) samostatné 
zpracování, pak jsou ve stavebním deníku zaznamenány hlavní údaje o nich, 

16. vyjadřuje se k požadavkům na dodatečné stavební práce (vícepráce) oproti zadávací 
projektové dokumentaci pro provádění Stavby, 

17. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za strany 
kontrolních orgánů, zejména auditních orgánu, Evropské komise, Evropského účetního 
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, Národního fondu, Evropského 
úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněných orgánů státní správy,  


