Číslo jednací: MCBS/2021/0174253/HRNZ
Vyřizuje: Mgr. Zbyněk Hrnčíř

S M L O U V A

O

D Í L O

Statutární město Brno, městská část Brno-střed
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
se sídlem Dominikánská 2, 601 69 Brno
bez zápisu v obchodním rejstříku
zastoupená Mgr. Zbyňkem Hrnčířem, vedoucím Odboru životního prostředí úřadu městské části
č.ú.:
vedený u:
(dále jako „Objednatel“)

a

Ing. Stanislav Kutálek, CSc.
IČO: 49947976
DIČ: CZ5803290405
se sídlem
bez zápisu v obchodním rejstříku
č. ú.:
vedený u:
(dále jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také jako „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „Smluvní
strana“).
Smluvní strany uzavřely v souladu s § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže
uvedeného dne, měsíce a roku tuto:

S M L O U V U

O

D Í L O .
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Čl. I.
Předmět díla
1.1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele zhotovit dílo spočívající v zaměření svahové
nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz v Brně, pozemky p. č. 653/1 a
653/3, oba k. ú. Veveří, blíže specifikované v cenové nabídce zhotovitele ze dne 28.09.2021 a
v Čl. II. této smlouvy (dále jen „Dílo“).
1.2. Objednatel se zavazuje provedené Dílo převzít a zaplatit za něj cenu dle této smlouvy.
Objednatel se současně zavazuje poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost, která je nutná
ke zhotovení Díla.
Čl. II.
Specifikace Díla
2.1. Dílem dle této smlouvy je geodetické zaměření svahové nestability masivu 24-32-24/3
Grohova-Úvoz v Brně, a to zejména zpracování výškopisné a polohopisné účelové mapy se
zaměřením bodových prvků (zídka, trvalé porosty, skalní výchozy, komunikační prostory ve
svahu – chodníčky, ke svahu přilehlé části okolních komunikací Grohova a Úvoz), dále
vyhotovení profilů dle požadavku geotechnika a 3D model.
2.2. Zhotovitel bude při zpracování Díla vycházet z výchozích údajů předaných Objednatelem a z
vlastních odborných zjištění.
2.3. Při zpracování Díla bude Zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy, platné normy ČSN
a ujednání této smlouvy.
2.4. Dílo, kterým se rozumí geodetické zaměření, vyhotovení profilů a 3D model, bude dle své
povahy předáno ve třech vyhotoveních v listinné podobě a zároveň v elektronické podobě.
2.5. Objednatel je povinen Zhotoviteli poskytnout při zhotovení Díla potřebnou součinnost dle Čl.
IV. této smlouvy.
Čl. III.
Doba plnění
3.1. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
a)
b)

datum zahájení zhotovování Díla – bez zbytečného odkladu od nabytí účinnosti této
smlouvy;
datum dokončení Díla – do 31.05.2022.

3.2. O dobu prodlení Objednatele s poskytnutím požadované součinnosti dle Čl. IV. této smlouvy
se prodlužuje lhůta Zhotovitele k provedení Díla.
3.3. Smluvní strany se dohodly, že termín pro dokončení Díla uvedený v odst. 3.1. této smlouvy se
prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být Dílo nebo či jeho dílčí části prováděno v důsledku
mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli Zhotovitele ve
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smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
3.4. Zhotovitel je oprávněn předat Dílo Objednateli i před dohodnutým termínem dokončení.
V takovém případě je Zhotovitel povinen předem písemně vyzvat Objednatele, k převzetí Díla.
Čl. IV.
Součinnost a podklady Objednatele
4.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem provedení Díla maximální možnou součinnost.
4.2. Objednatel poskytne zhotoviteli všechny jemu známé a dostupné podklady potřebné pro řádné
provedení díla Zhotovitelem. Tyto podklady budou Objednatelem předány Zhotoviteli bez
zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou týdnů po podpisu této smlouvy, nedohodne li se
objednatel se zhotovitelem jinak.
4.3. Objednatel poskytne Zhotoviteli na jeho požádání nezbytný poučený doprovod, nutný
k provedení Díla, a to nejdéle do dvou pracovních dnů od doručení písemné žádosti Zhotovitele
o takovou to součinnost.
4.4. Dále je Objednatel povinen poskytnout Zhotoviteli i veškerou další nezbytnou součinnost
nutnou k zhotovení Díla.
4.5. Objednatel odpovídá za to, že předané podklady jsou úplné a technicky správné.
4.6. Součinnost Objednatele je jeho povinností dle této smlouvy, od jejíhož splnění závisí včasné
a řádné splnění závazků Zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu prodlení Objednatele
s poskytnutím požadované součinnosti dle odstavců tohoto článku se prodlužuje lhůta
Zhotovitele k dokončení Díla. V případě, že Objednatel bude v prodlení s poskytnutím
požadované součinnosti dle tohoto článku o více než 10 dnů, je Zhotovitel oprávněn od této
smlouvy odstoupit.

Čl. V.
Cena Díla
5.1. Cena Díla byla stanovena pevnou a konečnou částkou ve výši 125 000,- Kč (slovy:
jednostodvacetpěttisíc korun českých) bez DPH, tj. ve výši 151 250,- Kč (slovy:
jednostopadesátjednatisícdvěstěpadesát korun českých); (DPH v základní sazbě 26 250,Kč (slovy dvacetšesttisícdvěstěpadesát korun českých).
5.2. Zhotovitel bude účtovat DPH dle platných a účinných předpisů. Objednatel je povinen tuto
nepřímou daň Zhotoviteli uhradit spolu s cenou Díla.
Čl. VI.
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Fakturace a platební podmínky
6.1. Cena Díla bude Objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem po předání
Díla Objednateli, případně poté co Objednatel zmaří převzetí Díla dle ustanovení odst. 7.3. této
smlouvy.
6.2. Podkladem pro zaplacení ceny Díla je daňový doklad (faktura), který bude mít náležitosti
řádného účetního daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů.
6.3. Splatnost daňového dokladu (faktury), vystavené dle této smlouvy, je 15 dnů ode dne jeho
odeslání Objednateli. Fakturovaná částka bude uhrazena bezhotovostním převodem, a to na
bankovní účet Zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který Zhotovitel dodatečně
písemně oznámí Objednateli.
6.4. Pokud budou v průběhu provádění Díla uzavřeny dohody, které budou mít vliv na cenu a termín
plnění, zavazuje se Objednatel upravit dodatkem k této smlouvě cenu a termín plnění ve vazbě
na změnu předmětu plnění.
Čl. VII.
Dokončení Díla a převzetí Díla
7.1. Dílo je dokončeno, je-li provedeno a předáno Objednateli. Zhotovitel vyzve Objednatele
k převzetí Díla. Ve výzvě stanoví lhůtu k předání a převzetí Díla, která nesmí být kratší než 5
dnů.
7.2. O předání a převzetí Díla bude sepsán písemný protokol podepsaný zástupci obou Smluvních
stran. Předávací protokol musí obsahovat zejména předmět a charakteristiku Díla, případný
soupis zjištěných vad a nedodělků Díla, lhůty navržené Zhotovitelem pro odstranění vad Díla,
stanovisko Objednatele, zda Dílo přejímá či nikoli a soupis případných příloh. Předávací
protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a jeden
Objednatel.
7.3. V případě, že Objednatel zmaří převzetí Díla ve lhůtě uvedené v odst. 7.1. této smlouvy, tak se
Dílo považuje uplynutím posledního dne lhůty za řádně dokončené, prosté jakýchkoli vad a
nedodělků.
Čl. VIII.
Odpovědnost za vady a záruka za jakost
8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je v době předání bez vad.
8.2. Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, které byly způsobené použitím nevhodných podkladů a
pokynů přijatých od Objednatele, pokud Zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl
zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně Objednatele upozornil a ten na jejich použití trval.

Strana 4 (celkem 8)

8.3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnou povahu
podkladů a pokynů od něj přijatých, jsou-li podle jeho názoru nevhodné, ve zjevném rozporu s
touto smlouvou, nebo v rozporu s chráněným veřejným zájmem nebo s právními předpisy.
8.4. Objednatel je povinen Dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku při předání Díla. V případě,
že předané Dílo vykazuje vady, musí tyto vady Objednatel písemně Zhotoviteli oznámit spolu
s popisem, jak se vady projevují, bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, nebo bez
zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny.
8.5. Zhotovitel se zavazuje využívat převzaté podklady pouze pro plnění předmětu smlouvy, a to
způsobem obvyklým.

Čl. IX.
Smluvní sankce
9.1. Objednatel je povinen v případě prodlení s úhradou jakékoliv splatné částky podlé této smlouvy
zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla za každý den prodlení.
9.2. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s předáním dokončeného Díla v termínu dle této
smlouvy zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla za každý den prodlení.
9.3. Úhradou smluvní pokuty ze strany Objednatele není dotčen nárok Zhotovitele na úhradu jemu
vzniklé škody.
Čl. X.
Odpovědnost za újmu
10.1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za majetkovou újmu (škodu) a nemajetkovou újmu (pokud
tak stanoví právní předpis) jestliže újma byla způsobena zaviněným porušením povinnosti z této
smlouvy Zhotovitelem, ledaže ten prokáže, že porušení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi
vylučujícími jeho odpovědnost.
10.2. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli újmu, kterou mohl Zhotovitel v době vzniku
závazkového vztahu předvídat jako možný důsledek porušení své povinnosti z této smlouvy.
10.3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nahradí Objednateli újmu (škodu) a případnou
nemajetkovou újmu způsobenou veškerými případnými porušeními povinností vyplývajících
z této smlouvy nebo vzniklých v souvislosti s ní, nejvýše do částky uhrazené Objednatelem na
cenu Díla dle odst. 5.1. této smlouvy.
Čl. XI.
Další ujednání Smluvních stran
11.1. Smluvní strany se vzájemně zavazují, že budou chránit a utajovat před třetími osobami důvěrné
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informace a skutečnosti tvořící obchodní tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, které byly vzájemně stranami poskytnuty v souvislosti s plněním podle této smlouvy.
Závazek ochrany důvěrných informací trvá i po ukončení platnosti této smlouvy. Jestliže si
strany při obchodním styku vzájemně poskytnou informace tvořící obchodní tajemství nebo
označené jako důvěrné, nesmí strana, které byly tyto informace poskytnuty, je prozradit třetí
osobě ani je použít v rozporu s jejich účelem pro své potřeby.
11.2. Zhotovitel se zavazuje využívat převzaté podklady pouze pro plnění předmětu smlouvy a to
způsobem obvyklým. S údaji, týkajícími se zakázky, bude Zhotovitel zacházet šetrně a bude o
nich zachovávat mlčenlivost a nezneužije jich ani ve prospěch případných vlastních aktivit, a po
dokončení Díla bude jeho výsledky prezentovat a využívat pouze s písemným souhlasem
Objednatele.
11.3. Ustanovením tohoto článku smlouvy nejsou a nemohou být jakýmkoliv způsobem dotčena
nebo omezena práva k duševnímu vlastnictví kterékoliv ze Smluvních stran, zejména práva
k vynálezům, průmyslovým vzorům, ochranným známkám, licencím, know-how apod.
11.4. Smluvní strany se dohodly, že ve věcech technických, jsou ke vzájemné komunikaci
a zastupování pověřeny tyto osoby:
a)

za Zhotovitele:
(i)

Jméno a příjmení: Ing. Stanislav Kutálek, CSc.
e-mail:
telefon: +
b)

za Objednatele:
(i)

Jméno a příjmení: Ing. Pavel Bylinský
e-mail: pavel.bylinsky@brno-stred.cz
telefon: 542526158

Čl. XII.
Ochrana autorských práv
12.1. Objednatel je srozuměn se skutečností, že Dílo, je dílem autorským, a to v celku, případně ve
svých jednotlivých částech, a podléhá tedy ochraně tomuto Dílu poskytované zákonem
č. 121/2000 Sb., autorský zákon.
12.2. Třetí osoby mohou Dílo užít bez písemného oprávnění uděleného Zhotovitelem pouze
v případech upravených touto smlouvou či v případech upravených zákonem č. 121/2000 Sb.,
autorský zákon.
Čl. XIII.
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Zpracování a ochrana osobních údajů
13.1. Identifikační údaje a kontaktní údaje (zejména jméno, příjmení, pracovní pozice, telefonní číslo
a emailová adresa) zpracováváme za účelem plnění smlouvy a související obchodní komunikace.
Smluvní strany souhlasí, že tyto údaje mohou být použity i za účelem doložení referencí při
výběrovém řízení a ucházení se o zakázky.
Čl. XIV.
Poskytování předmětu smlouvy třetím osobám
14.1. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo ani jeho části (tj. např. primární zdroje informací, data, výpočty,
analýzy) neposkytne třetí straně bez souhlasu Objednatele.
Čl. XV.
Závěrečná ustanovení
15.1. Tato smlouva může být měněna pouze dohodou Smluvních stran v písemné formě.
15.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou Smluvních stran
15.3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, k jehož zajištění se
zavazuje Objednatel.
15.4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, seznámily se
s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují.
15.5. Tato smlouva je vyhotovena v 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel obdrží
jedno vyhotovení.
15.6. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy
společenské odpovědnosti a základní lidská práva.
Čl. XVI.
Čestné prohlášení
16.1. Zhotovitel podpisem této smlouvy o dílo prohlašuje, že má vyrovnané závazky vůči
statutárnímu městu Brnu, městským částem statutárního města Brna, organizacím zřízeným
statutárním městem Brnem nebo některou z jeho městských částí včetně těch organizací, ve
kterých má statutární město Brno nebo některá z jeho městských částí podíl.

Čl. XVII.
Informační doložka, doložka o povinnosti uveřejnění
17.1. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných
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změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona.
Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje,
obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
17.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků,
bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv,
vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje
a obchodní tajemství.

V Brně dne 21.10.2021

V Brně dne 21.10.2021

___________________
Objednatel
Mgr. Zbyněk Hrnčíř
vedoucí Odboru životního prostředí
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___________________
Zhotovitel
Ing. Stanislav Kutálek, CSc.

