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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená na základě § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, (dále jen
„OZ")

Název: „Vyhotovení geometrického plánu zaměřující trvalý zábor připravované 
stavby „11/354 Petrovice - Hlinné“

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava 
zastoupený hejtmanem Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA 
k podpisu smlouvy pověřen Ing. Karel Janoušek, člen rady kraje

IČ: 708 90 749
DIČ: CZ70890749
Peněžní ústav: Komerční banka
Číslo účtu: -123-64038102670400

* QA &S 8310300

1.2. Zhotovitel:
IČ:
DIČ:
Peněžní ústav:
Číslo účtu:

Geodetické práce, Ing. Lubomír Kytner, Příhon 166/7, 664 31Lelekovice
756 80 386
CZ7209284786
Komerční banka, a. s.
115-1011250237/0100

1.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Bc. Jitka Mazánková 
za zhotovitele : Ing. Lubomír Kytner

1.4. V technických věcech jedná za objednatele: Bc. Marek Jaroš 
za zhotovitele : Ing. Lubomír Kytner

II. Úvodní ustanovení
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu 
níže specifikovaném a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

III. Předmět smlouvy
Předmětem plnění smlouvy je vyhotovení geometrického plánu zaměřujícího trvalý zábor 
stavby „11/354 Petrovice - Hlinné“, na území Kraje Vysočina, spočívající v následujících 
činnostech:

• Rozdělení parcel podél silnice II/354 v k. ú. Hlinné a Petrovice u Nového Města 
na Moravě, v délce cca 2 200 m, oboustranně, tzn. cca 6 400 m, přesný rozsah se 
bude řídit záborovým elaborátem vyhotoveným firmou Laboro atelier s. r. o., 
Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň a poskytnutými souřadnicemi bodů

• Vytyčení a zaměření rozsahu záboru dle dodané dokumentace
• Stabilizace nové hranice dřevěnými kolíky
• Zpracování geometrického plánu, zvlášť pro k. ú. Hlinné a k. ú. Petrovice u NMnM, 

listy o velikosti max. A3
• zaslání návrhu GP ve formátu pdf. před odesláním na katastrální pracoviště 

(do emailu Bc. Marku Jarošovi, jaros.m@kr-vysocina.cz)
• Nejzazší termín dodání: 15. 9. 2022

Zhotovitel není bez souhlasu objednatele oprávněn poskytnout geometrický plán jiné osobě.
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Objednatel se zavazuje toto dílo převzít a v případě splnění všech podmínek této smlouvy 
zaplatit jeho cenu.

IV. Místo plnění
Geometrický plán pro jednotlivá katastrální území listy vlastnictví bude předán osobně 
zástupci objednatele uvedenému v záhlaví této Smlouvy na jeho pracovišti, popř. doručeny 
poštou objednateli na adresu jeho sídla.

V. Doba plnění
Zahájení plnění: ihned po uzavření smlouvy o dílo
Dokončení plnění: 15. 9. 2022
Dokončením díla se rozumí doručení všech částí GP na místo plnění.

VI. Věci určené k provedení díla
Objednatel předal zhotoviteli rozsah zadání již při výběrovém řízení na výše uvedený 
předmět díla. Ostatní podklady si zajišťuje zhotovitel na vlastní náklady.

VII. Cena za dílo
Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele jako 
nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku a činí

Cena celkem: *149 000* Kč
Slovy: ***jedno sto čtyřicet devět tisíc korun českých******

Zhotovitel není plátcem DPH.

Vlil. Předání díla
Objednatel si vyhrazuje 7 denní lhůtu ke kontrole, zda dílo odpovídá jeho požadavkům 
úplnosti, kvality a standardu provedení díla a k případnému sepsání zápisu o vadách, 
nedodělcích a závadách díla. Uplatněním zápisu o vadách, nedodělcích a závadách díla 
u zhotovitele nedochází k převzetí díla a zhotovitel nemá právo fakturace, neboť dílo nebylo 
řádně splněno. Neuplatněním zápisu o vadách, nedodělcích a závadách díla ve stanovené 
lhůtě u zhotovitele se má za to, že dílo bylo převzato posledním dnem této Ihúty. Lhůta je 
zachována, je-li podání odevzdáno k poštovní přepravě.
Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady, nedodělky a závady díla ve lhůtě 10-ti dnů 
ode dne doručení zápisu o vadách, nedodělcích a závadách díla a doručit dílo v této lhůtě 
objednateli. Neodstraní - li zhotovitel vady, nedodělky a závady díla ani v této lhůtě, má 
objednatel právo odstoupit od smlouvy.

IX. Placení díla
Zhotovitel má právo na zaplacení díla po jeho převzetí objednatelem jako celku. Podmínkou 
zaplacení je odevzdání díla a jeho odsouhlasení objednatelem (viz. článek Vlil, této 
smlouvy). Faktura bude mít veškeré náležitosti daňového dokladu stanoveného zvláštními 
předpisy. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět ve faktuře název zakázky 
„Vyhotovení geometrického plánu zaměřující trvalý zábor připravované stavby „11/354 
Petrovice - Hlinné“.

Faktura bude vystavena do 15-ti dnů ode dne převzetí díla a bude mít stanovenou splatnost 
min. 15 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Nebude-li faktura splňovat veškeré 
předepsané náležitosti daňového dokladu, popř. bude-li obsahovat jiné zřejmé nesprávnosti, 
má objednatel právo vrátit fakturu zhotoviteli k přepracování.

X. Vlastnictví díla
Vlastnictví díla přechází na objednatele dnem převzetí díla.
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XL Záruka za dílo
Záruční doba na předmět díla se sjednává v délce 24 měsíců ode dne protokolárního 
předání a převzetí díla.
Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle této smlouvy a že 
po dobu stanovenou (záruční dobu) bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými 
předpisy, závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. 
Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům 
sjednaným v této smlouvě.
Pokud budou objednateli dodány práce s vadami, má právo na bezplatné odstranění vad. 
Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět písemně do 5 dnů ode dne 
doručení tohoto ohlášení a stanovit termín odstranění vad. Pokud tuto svoji povinnost 
zhotovitel dokumentace nesplní, má se za to, že souhlasí s termínem odstranění vad, který 
stanoví objednatel v písemném ohlášení vad.

XII. Sankce
Zhotovitel se zavazuje při prodlení s předáním díla zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 2 % z ceny za dílo za každý započatý týden prodlení. Smluvní pokutu zaplatí 
zhotovitel vedle škody, která objednateli vznikne v důsledku porušení povinnosti, na kterou 
se vztahuje smluvní pokuta.
Objednatel si v případě prodlení delšího než jeden měsíc vyhrazuje právo vyúčtovat smluvní 
pokutu po uplynutí každého zmeškaného měsíce.

Objednatel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu uhrazení faktury ve lhůtě 
splatnosti uvedené v čl. IX. této smlouvy zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené 
příslušným právním předpisem.

XIII. Jiná ujednání
Právní vztahy neupravené touto Smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku 
v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít 
obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.
Obě strany prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni a je svobodným rozhodnutím obou 
stran a na důkaz toho připojují své podpisy.
Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti dnem uveřejnění 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv 
splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. 
Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je 
smlouva do 3 měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého začátku.
Smlouva je vyhotovena a podepsána ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel 
a dva objednatel.
V Lelekovicích dne: 12.5:2 2 2

Za zhotovitele:

Ing. Lubomír Kytner

Ing. Lubomsr KYTNER
Příhon 166/7, 664 31 Lelekovice 

IČ: 756 80 386. DIČ: CZ7209284786
Tel.: 606 163 789

V Jihlavě dne:......05. MZ2
Za objednatele:

Ing. Karel JaXoušek 
člen rady kraje

.X 37
3/3 Kraj Vysočina

žžkova 1882/57,586 01 Hihlava


