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SMLOUVA O DÍLO 

 
podle §2586 zák. č. 89/2012 občanského zákoníku a dále dle zák. č. 121/2000 Sb. o právu autorském, 

o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 

 

I. Smluvní strany 

 

Objednatel:  

Název   město Cheb 

se sídlem:  nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 

IČO:    00253979 

DIČ:   CZ00253979 

Bankovní spojení:   KB Cheb 

číslo účtu:   19-528331/0100 

zastoupené: Mgr. Antonín Jalovec, starostou města 

(dále jen „objednatel“) 
 

Zhotovitel:  

Název   TopGis, s.r.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, spisová značka C 63741 

se sídlem:  Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno 

IČO:    29182263 

DIČ:   CZ 29182263 

Bankovní spojení:   
číslo účtu:   
zastoupen: Drahomírou Zedníčkovou, výkonnou ředitelkou, zplnomocněnou 

jednat jménem společnosti na základě plné moci 
(dále jen „zhotovitel“) 

 

II. Předmět díla 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad pro objednatele dílo s názvem „Ortofotomapa 

2022 ORP Cheb a k.ú. Mokřiny, Nebesa, Nový Ždár, Skalka u Hazlova a Táborská“ (dále jen 
„dílo“) v rozsahu cenové nabídky a objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme 
a zaplatí jeho cenu. 

2. Technické parametry díla:  

- ortofotomapa musí být vytvořena ze snímků pořízených v roce 2022 

- rozlišení ortofotomapy – 12.5cm/pixel 

- klad listů 1:1000 

- formát dat: komprimovaný TIF s georeferencí TFW 

- souřadnicový systém – S-JTSK 

3. Zhotovitel provede dílo s náležitou odbornou péčí, aby svou kvalitou vyhovělo platným 
normám, příslušným předpisům a této smlouvě. 
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III. Čas plnění 
 

1. Zhotovitel provede dílo specifikované v čl. II v termínu: nejpozději do 30. 11. 2022. 

IV. Cena za dílo 

 

1. Cena za zhotovení díla dle čl. II je sjednána dohodou smluvních stran a činí: 
Cena díla bez DPH:    137 300 Kč bez DPH 

DPH 21 %      28 833 Kč  

Celková smluvní cena díla je:  166 133 Kč; včetně DPH. 
(Slovy: jedno sto šedesát šest tisíc jedno sto třicet tři korun českých, vč. DPH.) 

2. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. 
náklady související s kompletací díla apod.) nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II 
a přebírá na sebe nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

 

V. Platební podmínky 

 

1. Cena díla bude uhrazena na základě předané faktury objednateli. 
2. Faktura bude obsahovat následující údaje: 

a. označení zhotovitele a objednatele, dílo, IČO, DIČ, 
b. číslo faktury, 
c. den vystavení a den splatnosti faktury (min. 14 dnů), 
d. datum uskutečnění zdanitelného plnění,  
e. označení banky, číslo účtu, na který se má platit, 
f. označení díla,  

g. číslo smlouvy objednatele a zhotovitele, 
h. fakturovanou částku (vč. DPH platné v době fakturace), 
i. razítko a podpis oprávněné osoby. 

3. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti podle čl. V odst. 2 je objednatel oprávněn 
vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě lhůta splatnosti vadné faktury neběží. 
Lhůta splatnosti začne běžet až doručením opravené faktury objednateli. 

4. Právo na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli provedením díla, tj. po jeho dokončení 
a předání objednateli bez vad a nedodělků. 

5. Dojde-li ke změně předmětu této smlouvy na základě dohody smluvních stran, má zhotovitel 
právo na úhradu poměrné části sjednané ceny připadající na práci již provedenou. 

6. V případě, že dojde v době splatnosti faktury ke změnám daňových předpisů, bude zhotovitel 
účtovat aktuální sazbu DPH. 

7. Objednatel neposkytuje zálohy. 
 

VI. Podmínky provedení díla, převzetí díla 

 

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla použít nejvhodnější a nejefektivnější technologie, 
dodržet platné technické normy a dílo zpracovat tak, aby splňovalo všechny požadavky 

a kritéria daná zadáním objednatele. 

2. Zhotovitel provede dílo ve svém sídle a na své náklady. Po dobu realizace díla je zhotovitel 
jeho vlastníkem a nese nebezpečí škody na díle. Objednatel se stane vlastníkem 
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dokončeného díla okamžikem jeho převzetí. Současně s tím na něj přechází i nebezpečí 
škody.  

3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli maximální možnou součinnost při provádění 
díla. 

4. Dílo bude dodáno na DVD ve formátu TIF, TFW.  

5. K předání dokončeného díla dle čl. II dojde v sídle objednatele a to formou předávacího 
protokolu, který podepíší obě smluvní strany.  

6. Objednatel není povinen dokončené dílo převzít, pokud vykazuje takové vady, které 
neumožňují jeho běžné užití.  
 

VII. Licenční ujednání 
 

1. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli licenci k výkonu práva užívání díla. 
2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci na základě této smlouvy jako nevýhradní. 
3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli a dalším subjektům dle níže uvedených 

odstavců tohoto článku tato oprávnění: 
a) neomezené užití díla pro potřeby orgánů objednatele včetně objednatelem zřizovaných 

a založených organizací při zajišťování činností orgánů objednatele, které vyplývají 
z obecně právních předpisů, v časově neomezeném rozsahu, 

b) instalaci díla na neomezeném počtu PC provozovaných orgány objednatele včetně 
objednatelem zřizovaných a založených organizací s přístupem neomezeného počtu 
uživatelů objednatele, včetně možnosti publikovat pro tyto potřeby dílo prostřednictvím 
Intranetu (bez omezení) a v mapových službách zabezpečených uživatelským jménem 
a heslem, 

c) zpřístupnění díla veřejnosti prostřednictvím Internetu ve spojení s dalšími daty ve 
spojení s vodoznakem ve formě „© TopGis“, 

d) užití díla k vytvoření kartografického díla pro vlastní potřebu a pro třetí osoby společně 
s uvedením o autorství. Tento údaj bude uveden ve formě „© TopGis“ 

e) poskytnutí díla nebo jeho části třetí osobě za účelem tvorby, pořizování či aktualizace 
dokumentací, studií a podkladů, realizovaných orgány města prostřednictvím externího 
subjektu. 

4. Objednatel a další subjekty dle tohoto článku se zavazují doplnit označení „© TopGis“ nebo 
jeho logo na každý výstup dat v jakékoliv formě, včetně elektronické ve spojení on-line i off-

line.  

VIII. Záruční doba 

 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakosti díla. Záruční doba činí 24 měsíců a počíná 
běžet ode dne předání a převzetí dokončeného díla mezi objednatelem a zhotovitelem. 
 

IX.Smluvní pokuty 

 

1. V případě nedodržení termínu plnění dle čl. III. odst. 1 bude objednatel účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 150 Kč za každý den prodlení. Výši smluvní pokuty může objednatel 
započíst proti dosud neuhrazené ceně díla, k čemuž dává zhotovitel souhlas. 

2. Při prodlení objednatele s úhradou vystavené faktury dle čl. V, odst. 2 smlouvy je zhotovitel 

oprávněn požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové smluvní ceny díla za 
každý den prodlení. 
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3. Splatnost kterékoliv smluvní pokuty sjednané v této smlouvě je dohodnuta na čtrnáctý den 
od doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno ani 
omezeno právo na případnou náhradu způsobené škody. Zhotovitel dává výslovný souhlas 
k eventuálnímu provedení vzájemného zápočtu pohledávek 

 

 

X. Závěrečná ustanovení 
 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy. 
2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek 

s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými podpisy statutárních zástupců obou 

smluvních stran. 
3. Doručování písemností bude prováděno na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy.  

O případné změně doručovací adresy je povinna příslušná strana druhého smluvního 
partnera bez zbytečného odkladu informovat.  

4. Vztahy mezi smluvními stranami v této smlouvě výslovně neupravené se řídí ustanoveními 
občanského zákoníku v platném znění. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž jeden obdrží 
objednatel a jeden zhotovitel. 

6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy 
v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem. 

7. Tato smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením článku IV., odst. 1 písm. d) směrnice 
č. 7/2021 pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými 
nebo založenými městem Cheb, schválené usnesením Rady města Chebu č. RM 233/8/2021, 

a její uzavření bylo schváleno dne 11.7.2022 Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou.  

 

 

Příloha č. 1 - cenová nabídka 

Příloha č. 2 - kopie plné moci výkonné ředitelky. 
 

 

Za objednatele:       Za zhotovitele: 

 

 

V Chebu dne …………........     V Brně dne ........................ 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

   

Mgr. Antonín Jalovec      Drahomíra Zedníčková 

starosta            Výkonná ředitelka 

 

  

 


