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SMLOUVA O DÍLO  

A 
OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 

Číslo zhotovitele:  

„Sběr, vyhodnocení a zpracování zprávy o stavu povrchu vozovek 
silnic II. a III. tříd na území Olomouckého kraje“ 

------------------------------------------------------------------------- 
 

uzavřená podle ust. § 2586 - § 2635  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále 
jen „ občanský zákoník “ 

mezi následujícími smluvními stranami 
 

 
O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK) 
 Lipenská 120, 772 11 Olomouc 
 Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100 
 Zastoupena: 
 Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem  
 Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

 
 IČO : 70960399 

 DIČ:  CZ70960399 
 Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc 
 číslo účtu: 27 - 4231420297/0100 
 Tel:   
 DS: ur4k8nn 
  E-mail: ssok@ssok.cz 

 
 

a 

 

 

Z h o t o v i t e l: VARS BRNO a.s. 

 se sídlem: Brno, Kroftova 3167/80c, PSČ: 616 00 

 kontaktní adresa: Brno, Kroftova 3167/80c, PSČ: 616 00 

 zápis v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1743 

 zastoupen: Ing. Tomášem Minibergerem, předsedou představenstva 

   Ing. Davidem Novákem, členem představenstva 

   Ondřejem Pokorným, členem představenstva 

 IČO: 63481901 DIČ: CZ63481901 

 Telefon: e-mail:

 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  

Elektronický podpis - 15.6.2022
Certifikát autora podpisu :

Jméno : Ing. Petr Foltýnek
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 3.2.2023 11:20:22-000 +01:00
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 Číslo účtu: 107-8223910227/0100 

 Prováděním díla pověřena organizační jednotka: 

 VARS BRNO a.s. 

 ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 

 Ing. Daniel Mátl 

 ve věcech technických oprávněn k jednání: 

 

 
I. Předmět smlouvy 

 

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj 
náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku II. a III. této smlouvy a objednatel se 
zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této 
smlouvě. 

1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět 
díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy. Zhotovitel zná 
podmínky a podklady zadání veřejné zakázky, uznává je za rozhodující pro smluvní 
poměr a nabídka obsahuje veškeré práce pro zhotovení díla. 

1.3. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto 
smlouvou a zadávacími podmínkami za sjednanou cenu. 

 

II. Specifikace díla 

 

2.1. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí poskytnutí služeb v rozsahu předmětu plnění.  

2.2. Předmětem plnění je sběr, vyhodnocení a zpracování zprávy (přehledu) o stavu povrchu 
vozovek, plán údržby a oprav vozovek na silnicích II. a III. tříd na území Olomouckého 
kraje, jehož obsahem je: 

 vlastní sběr poruch na silniční síti II. a III. třídy v Olomouckém kraji nad daty 
silniční sítě Silniční databanky (dále jen „SDBO“), v uzlovém lokalizačním 
systému, záznam typu a rozsahu porušení pro každý úsek do počítače a zpracování 
v databázi proměnných parametrů, 

 vyhodnocení sběru poruch v pětistupňové klasifikaci poruch a jejich publikace ve 
formě tabulek a grafů, 

 výpočet plánů údržby a oprav vozovek na 10-ti leté období – finanční plán (plán 
údržby a oprav bez omezení finančních prostředků) a optimalizovaný rozpočet (s 
finančním limitem v jednotlivých letech plánu) se zohledněním jednotkových cen 
běžných technologií údržby a oprav a jejich životností (cykličnost), 

 předání výstupních dat sběru v předepsané struktuře i ve formě geografických dat 
silniční sítě ve formátu ESRI pro využití v systému ArcGis, 

 

III. Rozsah plnění předmětu díla 
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3.1. Sběr poruch, defektů, proměnných parametrů podélné nerovnosti, makrotextury, příčné 
nerovnosti (koleje), hloubky vody v kolejích a podrobné fotodokumentace stavebního 
stavu dle TP 82 – bude proveden v celém rozsahu silnic II. třídy.. Na silnicích III. třídy 
bude proveden minimálně sběr poruch a defektů a podrobná fotodokumumentace 
stavebního stavu. Plán sběru úseků bude upřesněn před započetím sběru, přičemž návrh 
předkládá zpracovatel.   

3.2. Vyhodnocení sběru poruch, defektů a proměnných parametrů ve stanoveném formátu – 
tabulka a grafy v XLS, grafické výstupy pro jednotlivé proměnné parametry, poruchy, 
defekty a celkové hodnocení stavů komunikací. 

3.3. Zpracování map s klasifikací stavu silnic v pětibodové stupnici s možností oddělení silnic 
dle třídy, okresů, resp. oblastí. 

3.4. Výpočet plánů údržby a oprav vozovek – na základě dat v databázi systému hospodaření 
s vozovkou provede dodavatel ve stanoveném termínu výpočet finančního plánu – 
optimálního řešení údržby a oprav bez omezení finančních prostředků a následně výpočet 
optimalizovaného rozpočtu na základě dostupných finančních zdrojů ve variantách dle 
požadavků objednatele. Pro výběr úseků v rámci rozpočtu bude určujícím kritériem 
optimalizace parametr zohledňující dopravní zatížení daného úseku (z posledního 
sčítání). 

3.5. Zpracování souhrnné závěrečné zprávy se zapracováním průběžné opravovaných úseků 
a finalizací finančního plánu včetně příloh v tištěné podobě v 5-ti paré a rovněž jako el. 
data, včetně datových souborů shp pro Geografický systém odboru dopravy kraje 
(srovnání stavebních stavů od 2010). 

3.6. Evidence realizovaných a plánovaných akcí údržby a oprav na silniční síti kraje podle 
podkladů předaných SSOK. 

3.7. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, a 
platnými právními předpisy, technickými předpisy souvisejícími v předmětem plnění a 
platnými ČSN.  

 

IV. Doba a místo provedení díla 

 

4.1.      Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech: 

Termín zahájení provádění díla: 06/2022 – 11/2022 

4.2.     Termín dokončení a předání díla: 30. 11. 2022 

4.3. Po ukončení se smluvní strany sejdou k předání výsledků ve formě souhrnné zprávy a               
datových souborů, a k jejich projednání. O předání výsledků a jednání k etapám bude 
proveden záznam do předávacího protokolu, který bude podkladem pro fakturaci. 

4.4.   Místem plnění je silniční síť II. a III. třídy ve správě SSOK v Olomouckém kraji. 

 

V. Cena za provedení díla 

5.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě 
(dále jen „celková cena díla“).      

5.2   Smluvní strany se dohodly na této ceně za provedení díla: 

Celková cena bez DPH: 2 939 483,00 Kč 
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DPH ve výši 21%: 617 291,43 Kč 

Celková cena s DPH:  3 556 774,43 Kč 

 Kalkulace ceny je Přílohou č. 1 této smlouvy 

 Finanční záloha nebude poskytnuta. 

5.3 V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně 
rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena. 

 

5.4 Celkovou cenu díla je možno překročit či změnit pouze v případě, že: 

 dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných 
daňových předpisů, majících vliv na cenu díla      

 objednatel bude písemně požadovat změnu rozsahu provedení díla 

 jiné podmínky pro překročení ceny objednatel nepřipouští. 

 
5.5 Zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 písm. e) zák. č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů. 

 

VI. Platební podmínky 

 

6.1 Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli. Oprávněně 
vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona 
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat 
tyto údaje: 

- údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, 
- číslo smlouvy a den jejího uzavření, 
- předmět díla, 
- číslo faktury, 
- fakturovanou částku,  
- datum uskutečnění zdanitelného plnění,  
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost 

faktury, a 
- vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu.  

6.2 V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené 
v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se 
přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené, 
či oprávněně vystavené faktury objednateli. 

6.3 Faktura (daňový doklad) bude vystavena na Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvková 
organizace, Lipenská 753/120, 772 11 Olomouc 

6.4 Cena za dílo je splatná na základě splnění termínu ukončení v odst. IV. 

6.5 Právo fakturovat vzniká dnem předání předmětu plnění bez závad. 

6.6 Faktura za kompletní dílo bude vystavena po dokončení a předání díla na základě skutečně 
provedených prací. Cena však nesmí přesáhnout nabídkovou cenu (výjimku tvoří pouze 
objednatelem požadovaná změna) 
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6.7 Objednatel uhradí zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,02 % fakturované částky za každý 
den prodlení se zaplacením faktury. 

 
6.8 Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související 

výlučně s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani i přesto, 
že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne, že 
poskytovatel plnění (zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při poskytnutí 
dodávky stavebních a montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., že poskytovatel 
(zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň přizná a zaplatí.  

 

VII. Podmínky provádění díla, záruční podmínky a sankce 

 

7.1 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla s místem provádění 
dodávky, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla.  

7.2 Záruční lhůta na předmět této smlouvy činí 24 měsíců ode dne konečného předání díla. 

7.3 Za každý započatý den prodlení s dokončením díla v termínu dle smlouvy určuje 
objednatel pokutu ve výši 500,-Kč/den. 

7.4 Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnutém termínu určuje 
objednatel zhotoviteli pokutu ve výši 500,-Kč/den za každou vadu a každý den prodlení. 

7.5 Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům 
uvedených v normách vztahujících se k plnění díla. Zhotovitel je povinen dodržet při 
provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou.  

7.6 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami 
zúčastněnými na provádění díla po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla 
objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli 
nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku 
je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 
finančně uhradit. 

7.7 Objeví-li se po uzavření této smlouvy skutečnosti, které připouštějí pochybnosti o 
solventnosti objednatele, jako například zvlášť závažné zhoršení majetkových poměrů, 
zastavení plateb, prodlení s platbami, návrh na zahájení insolvenčního řízení, vstup do 
likvidace, nepříznivé změny vlastnických poměrů, je zhotovitel oprávněn požadovat platbu 
předem nebo dostatečné zajištění platby, nebo požadovat platbu v hotovosti při předání 
díla, nebo odstoupit od smlouvy. 

 

VIII. Odpovědnost za vady 

 

8.1 Objednatel je při dodání vadného díla oprávněn dle charakteru vad požadovat 
v případě, že se jedná o odstranitelné vady, odstranění vad opravením a v případě, že 
se jedná o vady neodstranitelné, požadovat slevu z ceny díla. 
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8.2 O reklamačním řízení budou zhotovitelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím 
vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

8.3 Uplatnění odpovědnosti za vady (reklamace) nemá odkladný účinek na povinnost 
objednatele zaplatit včas sjednanou cenu díla. 

8.4 V ostatním se uplatní úprava uvedená v občanském zákoníku.  

 

IX. Provedení díla 

 

9.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením, předáním     
            předmětu díla objednateli a umožněním mu dílo užívat.  
9.2. Nejpozději na poslední den lhůty pro provedení díla svolá zhotovitel přejímací řízení. 

Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele písemným oznámením, které musí 
být doručeno objednateli alespoň tři (3) pracovní dny předem. Pokud objednatel 
odmítne dílo převzít nebo z jakéhokoliv důvodu na výzvu k převzetí díla nebude 
reagovat, pokládají strany dílo za řádně provedené (ukončené a předané) dnem 
označeným v oznámení k převztí díla. O této skutečnosti pořídí zhotovitel záznam a 
zašle jej na vědomí objednateli. 

9.3. Zhotovitel může provést dílo ještě před sjednanou dobou, objednatel dílo převezme, 
pokud toto bude řádně provedeno. Za řádně ukončené a provedené dílo se považuje i 
dílo, jež vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání bezpečnému užívání díla k danému účelu ani je podstatně neztěžují.  

  

X. Odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy 

 

10.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to 
stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno 
písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od 
smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část 
závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních 
ustanovení týkajících se volby práva, smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními 
stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své 
povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.  

10.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že: 

 prodlení zhotovitele s dokončením díla v dohodnutém termínu trvá déle než 
třicet (30) dnů, pokud zhotovitel nezjedná nápravu ani v dodatečné 
přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel poskytne v písemné výzvě ke 
splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než patnáct (15) dnů 
od doručení takovéto výzvy; 

 prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo 
dílo převzato, trvá déle než třicet (30) dnů, pokud zhotovitel nezjedná 
nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel 
poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí 
být kratší než patnáct (15) dnů od doručení takovéto výzvy ;  
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 dostane-li se zhotovitel do úpadku, dojde k zahájení likvidace zhotovitele, 
nebo dojde k postižení podstatné části majetku zhotovitele výkonem 
rozhodnutí; 

10.3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že  

 bude objednatele v prodlení se zaplacením jakékoliv splatné částky dle této 
smlouvy po dobu delší než třicet (30) dnů, pokud objednatel nezjedná 
nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu zhotovitel 
poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí 
být kratší než patnáct (15) dnů od doručení takovéto výzvy ; 

 objednatel poruší kteroukoli z povinností sjednaných v čl. 10.7. této 
smlouvy, pokud objednatel nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené 
lhůtě, kterou mu k tomu zhotovitel poskytne v písemné výzvě ke splnění 
povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než patnáct (15) dnů od 
doručení takovéto výzvy ; 

 dostane-li se objednate do úpadku, dojde k zahájení likvidace objednatele, 
nebo dojde k postižení podstatné části majetku objednatele výkonem 
rozhodnutí. 

10.4. Každá smluvní strana je rovněž oprávněna odstoupit od smlouvy též v případě prodlení 
druhé strany s plněním jiných, než shora uvedených, závazků podle této smlouvy po 
dobu delší než třicet (30) dnů, pokud druhá smluvní strana nezjedná nápravu ani 
v dodatečné přiměřené lhůtě, která jí byla smluvní stranou poskytnuta na základě 
písemné výzvy ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než patnáct 
(15) dnů od doručení takovéto výzvy. 

10.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od této smlouvy si strany vrátí 
veškerá poskytnutá plnění, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Ustanovení 
předchozí věty se nevztahuje na části díla (a jim odpovídajících protiplnění, včetně 
práv vztahujících se na základě této smlouvy k takovým částem díla), která zhotovitel 
určí ve lhůtě jednoho (1) měsíce od účinnosti odstoupení svým jednostranným 
písemným oznámením objednateli.  Smluvní strany se dohodly, že v případě 
odstoupení od smlouvy ze strany objednatele má zhotovitel nárok na úhradu 
kompenzace za části díla, které vzhledem k jejich povaze nelze vrátit (zejména protože 
byly poskytnuty ve výkonech), jsou-li součástí plnění, které má vráceno. 

 

XI. Nebezpečí škody na věci, výhrada vlastnického práva a právo užívání díla 

 

11.1. Nebezpečí škody na předaných věcech přechází na objednatele okamžikem převzetí 
díla. 

11.2. V případě, že součástí plnění zhotovitele jsou i věci, která se mají stát vlastnictvím 
objednatele, nabývá objednatel vlastnické právo k takovýmto věcem úhradou ceny 
díla. Do doby zaplacení celé ceny díla je vlastníkem díla zhotovitel. Do nabytí 
vlastnického práva uděluje zhotovitel objednateli právo tyto věci za níže upravených 
podmínek užívat v rozsahu a způsobem, jenž vyplývá z účelu této smlouvy. 

11.3. Objednatel bere na vědomí, že v případě neuhrazení sjednané ceny díla včas a řádně 
nesmí s dílem až do okamžiku zaplacení nijak právně disponovat, tj. zejména jej 
zcizovat, darovat, dávat do zástavy, jakkoliv právně zatěžovat či jej zpracovávat.  
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11.4. Objednatel je povinen s dílem s výhradou vlastnictví nakládat tak, aby mohlo být vždy 
uvedeno do takového stavu, v jakém bylo předáno, dále je povinen jej chránit před 
odcizením, poškozením a zničením. V případě změny jeho stavu nese objednatel 
veškeré náklady spojené s uvedením do původního stavu.  

11.5. Jakmile se objednatel dostane do prodlení s placením ceny díla s výhradou vlastnictví, 
je zhotovitel oprávněn vzít si jej zpět. Objednatel má povinnost mu je vydat. Náklady 
na skladování, dopravu a jiné náklady vzniklé v důsledku zpětného převzetí díla jdou 
k tíži objednatele. 

11.6. Bude-li výsledkem plnění nebo jiné činnosti zhotovitele prováděné dle této smlouvy 
dílo, které požívá ochrany autorského zákona (dále jen „autorské dílo“) a není-li v této 
smlouvě sjednáno jinak, nabývá objednatel dnem poskytnutí autorského díla 
objednateli k užívání nevýhradní právo užít takovéto autorské dílo, a to po celou dobu 
trvání autorského práva k autorskému dílu, resp. po dobu autorskoprávní ochrany, 
způsobem a v množstevním rozsahu přiměřeném k naplnění účelu této smlouvy, 
s územním rozsahem omezeným na území České republiky.  

11.7. Objednatel nesmí bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele dílo a dokumentaci 
k němu dále šířit, prodávat, pronajmout nebo jinak umožnit jejich užívání jakékoliv 
jiné osobě. Dále nesmí pro jakýkoliv účel dílo nebo jeho dokumentaci upravovat, 
spojovat s jiným dílem, překládat, přizpůsobovat nebo na jeho základě navrhovat nebo 
vytvářet odvozená díla. Objednatel se zavazuje nevyužívat dílo vytvořené na základě 
této smlouvy pro tvorbu jakéhokoliv podobného produktu. 

11.8. Zhotovitel je oprávněn výsledek činností (autorské dílo), jež je předmětem této 
smlouvy, poskytnou i jiným osobám než objednateli. 

11.9. Zhotovitel garantuje, že žádná část díla nebo její používání v souladu s touto 
smlouvou, jejím účelem a příslušnou dokumentací nebude neporušovat autorská práva 
nebo jiné právo duševního vlastnictví zhotovitele či jiné osoby. Zhotovitel nahradí 
objednateli veškeré škody a náklady související s takovým porušením práv duševního 
vlastnictví třetích osob. 

11.10. Odměna za poskytnutí, zprostředkování nebo postoupení licence k autorskému dílu je 
zahrnuta v ceně díla. 

 
XII. Závěrečná ustanovení 

 
12.1. Smluvní strany označují samotné uzavření této smlouvy, jakož i její obsah a informace, 

které si při jejím uzavírání a v souvislosti s ní poskytnou za přísně důvěrné. Smluvní 
stany se výslovně zavazují, že budou za trvání a i po skončení této smlouvy zachovávat 
mlčenlivost o uzavření této smlouvy, obsahu této smlouvy a o veškerých informacích 
a údajích, jež v souvislosti s touto smlouvou o smluvní straně a od ní získaly. 
S informacemi poskytnutými druhou stranou budou nakládat jako s důvěrnými 
informacemi, které jsou vlastnictvím druhé strany, zejména tyto informace nezveřejní, 
nebudou je reprodukovat, kopírovat, ani využívat pro jiné účely, než pro účely 
stanovené touto smlouvou. Smluvní strany jsou splnění těchto závazků povinny zajistit 
u svých zaměstnanců, statutárních zástupců a dalších osob nezbytně s nimi 
spolupracujících na plnění této smlouvy. V tomto odstavci sjednaný závazek 
mlčenlivosti nezabraňuje tomu, aby smluvní strana sdělila kteroukoli důvěrnou 
informaci opačné smluvní strany, jejíž sdělení je vyžadováno zákonem nebo jiným 
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obecně závazným právním předpisem nebo soudním nebo správním rozhodnutím nebo 
rozhodnutím jiného orgánu veřejné moci.  

12.2. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, 
doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně 
číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které 
musí být obsaženy na jedné listině.  

 
12.3. Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře pracovníků k 

zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices ale 
pouze takovým směrem, aby nedošlo ke změnám předmětu smlouvy. 
 

12.4. Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako 
obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit 
na profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v 
aktuálním znění uveřejněno v registru smluv. 

12.5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním 
znění. 

12.6. Tato smlouva podléhá českému právu, zejména zákonu č. 89/2012 Sb., občanskému 
zákoníku, s vyloučením kolizních norem. 

12.7. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy 
příslušnými soudy České republiky. Účastníci se dohodli, že místně příslušným 
soudem pro řešení sporů z této smlouvy je soud příslušný dle sídla zhotovitele. 

12.8. Tato smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto 
smlouvu uzavřít a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění. 

12.9. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě podepsaná oběma smluvními 
stranami zaručenými elektronickými podpisy, případně je vyhotovena v listinné 
podobě ve 4 podepsaných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu (3 
vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel). 
 

12.10. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu 
přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých 
údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nikoliv jednostranně nevýhodných podmínek, 
což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 

12.11. Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a 
oboustranného podpisu. 
 

12.12. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná 
ustanovení občanského zákoníku. 
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V Olomouci dne                                        V Brně, dne dle el. podpisu       
 
 
 
 
 
 
Za objednatele :  
 
Ing. Petr Foltýnek 
ředitel organizace 
 

 Za zhotovitele : 
 
Dle el. podpisu 
 
 
 
 

  Za zhotovitele 
 
Dle el. podpisu 

 

 

 
 

  

   
   
   
   
   

 

  

Ing. David 
Novák

Digitálně podepsal 
Ing. David Novák 
Datum: 2022.06.09 
10:25:13 +02'00'

Ondřej 
Pokorný

Digitálně podepsal 
Ondřej Pokorný 
Datum: 2022.06.14 
14:06:41 +02'00'
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 Příloha č. 1 – Kalkulace ceny 

 

 

Výkon Rozsah 
Cena za 

jednotku bez 
DPH 

Jednotka Množství 
Cena celkem 

bez DPH 

Oblast Olomouc 1 370 Kč km 966,224 357 502,88 Kč 
Oblast Jih 1 370 Kč km 1 218,927 451 002,99 Kč 
Oblast Šumperk 1 370 Kč km 927,442 343 153,54 Kč 
Zpracování dat 1 527 Kč km 3 112,593 1 640 336,51 Kč 
Mapa stavu kraje (shp+tisk) 1 3487,08 Kč ks        1 30 487,08 Kč 
Mapy stavu oblastí (shp+tisk) 1 39 000 Kč ks        3 117 000 Kč 
 
Nabídková cena celkem (bez DPH)                                                               2 939 483,00 Kč 
 
 
Nabídková cena celkem (včetně DPH)                                                          3 556 774,43 Kč 
 

 




