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SMLOUVA O DÍLO 
ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ODKANALIZOVÁNÍ A ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

PRO ÚZEMNÍ STUDII TECHNOLOGICKÝ PARK 
uzavřená podle § 2631 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 
(tato smlouva dále označena též jako „Smlouva“) 

1. Smluvní strany a jejich postavení 

1.1. Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace 

Sídlo: Zelný trh 331/13, 602 00 Brno 

IČO: 05128820 

DIČ: CZ05128820 

Údaj o zápisu do veřejného 
rejstříku: 

příspěvková organizace zapsaná v obchodním 
rejstříku pod sp. zn. Pr1951 vedenou u Krajského 
soudu v Brně 

Zástupce: prof. Ing. arch. Michal Sedláček, ředitel 

Číslo účtu: 2001018746/2010 

Kontaktní osoba: 

Tel.: 

E-mail: 

(dále jen „Objednatel“) 

1.2 JV PROJEKT VH s.r.o. 

Sídlo: Kosmákova 1050/49, 615 00 Brno 

IČO: 26917581 

DIČ: CZ26917581 

Údaj o zápisu do veřejného 
rejstříku: 

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku 
pod. sp. zn. C45356 vedenou u Krajského soudu 
v Brně. 

Zástupce: Ing. Jiří Vítek 

Kontaktní osoba: 

E-mail: 

Tel.: 

(dále jen „Zhotovitel“) 
(Objednatel a Zhotovitel dále společně též „Smluvní strany“) 
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2. Předmět smlouvy 

2.1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na svůj náklad 
a nebezpečí projektovou dokumentaci, která spočívá ve zpracování návrhu 
odkanalizování a zásobování vodou pro územní studii Technologický park (dále jen 
„dílo“ nebo „předmět smlouvy“) a závazek Objednatele řádně provedené dílo převzít 
a v souladu s čl. 3 této Smlouvy uhradit Zhotoviteli cenu díla.  

2.2. Součástí předmětu smlouvy je spolupráce na projednání výsledné podoby návrhu díla 
se správci sítí, vypořádání připomínek ze strany Objednatele a účast na výrobních 
výborech ke zpracování územní studie, pokud Objednatel Zhotovitele vyzve, aby se 
těchto výrobních výborů zúčastnil.  

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujícím rozsahu plnění: 

2.3.1. Odkanalizování: 

i. Vyhodnoťte stávající stav odvodnění a odkanalizování území; 
ii. zakreslete stávající trasy kanalizace a významné objekty na stokové 

síti, v případě potřeby řešte jejich přeložky a rekonstrukce; 
iii. odkanalizování řešte oddílným systémem v souladu s požadavky 

uvedenými v Generelu odvodnění města Brna; 
iv. při návrhu využití území respektujte požadavek na limit odtoku 

dešťových vod z navrhované plochy 10 l/s z neredukovaného hektaru 
(včetně komunikací); 

v. dešťovou kanalizaci řešte s ohledem na potřebu uplatnění principu 
hospodaření s dešťovou vodou; 

vi. preferujte přírodě blízké způsoby zdržení dešťové vody - tzv. 
„modrozelenou infrastrukturu“; 

vii. prověřte možnost odvedení srážkových vod z území do povrchového 
recipientu; 

viii. pro návrhové plochy zakreslete hydrotechnické okresy. 

2.3.2. Zásobování vodou:  

i. Zakreslete stávající vedení a objekty vodovodů, v případě potřeby 
řešte jejich přeložky a rekonstrukce; 

ii. proveďte vyhodnocení stávajícího stavu zásobování vodou v území; 
iii. navrhněte bezproblémové zásobování vodou na celý potenciál území 

– trasy vodovodní sítě, včetně míst napojení na stávající systém 
zásobování vodou; 

iv. stanovte základní bilance potřeby vody Qp, Qm, Qh pro obyvatelstvo, 
občanskou a technickou vybavenost; 

v. řešte zabezpečení požární vody. 

2.3.3. Řešené území se rozkládá podél ulice Purkyňova, v blízkosti stávající točny 
MHD Technologický park. Jižní část území je vymezena komunikací 
Podnikatelská, severní část pak hraničí se Zámeckým parkem Medlánky a 
stávající zástavbou RD a zahrádek. Východní i západní vymezení řešeného 
území je definováno stávající zástavbou podnikatelského parku. Výměra 
řešeného území je cca 29,4 ha.  
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2.4. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost nutnou k realizaci díla. 

2.5. Podrobná specifikace předmětu Smlouvy je uvedena v Příloze č. 1 a č. 2, která tvoří 
nedílnou součást této Smlouvy. 

2.6. Zejména pro účely ujasnění zadání, průběžných konzultací k návrhu předmětu 
smlouvy a dodržování termínu plnění budou konány pracovní výbory (dále jen „PV“), 
a to nejméně dva PV, v pravidelných termínech dle vzájemné dohody mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem.  

2.7. Mimo pravidelné PV může Objednatel vyžadovat i konání mimořádných PV. 
Objednatel sdělí na PV Zhotoviteli případné výhrady k dílu, které Zhotovitel akceptuje 
a zapracuje. Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o jakýchkoliv korekcích 
podkladů pro realizaci díla v dostatečném předstihu, aby mohly být zohledněny 
a zapracovány. Zhotovitel je povinen takto oznámené korekce akceptovat 
a zapracovat do díla. 

2.8. Plnění předmětu smlouvy bude provedeno za podmínek stanovených v této Smlouvě 
(včetně příloh), dále pak za podmínek stanovených v poptávce k podání cenové 
nabídky (č. 2022/21), včetně jejích příloh a v nabídce Zhotovitele. 

3. Cena a platební podmínky 

3.1. Celková cena za zpracování předmětného díla činí: 

105.700 Kč (slovy: sto pět tisíc sedm set korun českých) bez DPH,  

127.897 Kč (slovy: sto dvacet sedm tisíc osm set devadesát sedm korun českých) s DPH,  

a to při DPH ve výši 21 %. 

3.2. Platba za splnění předmětu smlouvy se uskuteční ve dvou etapách: 

3.2.1. Fakturace ve výši 90 % z celkové ceny předmětného díla bude uhrazena na 
základě faktury vystavené Zhotovitelem, jakmile Zhotovitel dokončí dílo, tj. 
26.5.2023, a to po oboustranném podepsání předávacího protokolu.  

3.2.2. Doplatek ve výši 10 % z celkové ceny předmětného díla bude uhrazena po 
vypořádání připomínek ze strany Objednatele. A to po oboustranném 
podepsání předávacího protokolu.  

3.3. Cena uvedená v odst. 3.1. může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH. 
Rozhodným dnem je den změny sazby DPH. 

3.4. Sjednaná cena v sobě zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele za realizaci díla podle této 
Smlouvy a Zhotovitel nemá nárok na jakoukoliv další platbu související s prováděním 
díla.  

3.5. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu za provedení díla na základě řádně 
a oprávněně vystaveného daňového dokladu (faktury), a to se splatností 21 dnů ode 
dne doručení faktury Objednateli.  

3.6. Řádným vystavením faktury se rozumí vystavení faktury Zhotovitelem, jež má veškeré 
náležitosti daňového dokladu požadované právními předpisy, zejména zákonem 
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č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o DPH“).  

3.7. Oprávněným vystavením faktury se rozumí vystavení faktury Zhotovitelem za 
provedené a na základě předávacího protokolu předané dílo dle čl. 5 této Smlouvy.  

3.8. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, není Objednatel povinen ji 
proplatit.   

3.9. V případě, že faktura nebude vystavena řádně v souladu se zákonem o DPH a nebude 
obsahovat předepsané náležitosti, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli 
k doplnění. V takovém případě se zastaví plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta 
splatnosti začne běžet doručením opravené faktury. 

3.10. Objednatel neposkytuje zálohy. 

4. Podklady pro zpracování díla 

4.1. Objednatel předá Zhotoviteli následující závazné podklady, nejpozději do 5 dnů od 
účinnosti Smlouvy:  

4.1.1. Návrh připravovaného nového ÚPmB; 

4.1.2. digitální technická mapa města Brna (DTMB) - průběh inženýrských sítí v 
dané lokalitě včetně povrchových znaků, které DTMB obsahuje; 

4.1.3. Územně analytické podklady města Brna 2020; 

4.1.4. Generel odvodnění města Brna – část Kanalizace – D.6 Generel kmenové 
stoky C (Pöyry Environment a.s. a DHI a.s., 12/2009): D.6.V.II.1 – Textová 
část; D.6.V.II.2 – Tabelární část; Výkresy: D.6.V.II.3 – 01.01, D.6.V.II.3 – 01.02, 
D.6.V.II.3 – 04.09, D.6.V.II.3 – 04.12 ; 

4.1.5. Generel odvodnění města Brna – část Vodovody: B.1 Souhrnná zpráva; B.2 
Vodovodní síť - B.2.V.1-1 Technická zpráva; B.2.V.1-3 Tabulky; Výkresy: 
B.2.V.2-6.10/II, B.2.V.2-6.11/II, B.2.V.2-6.16/II, B.2.V.2-6.17/II; Přehledná 
situace vodovodní sítě s vyznačením hydrantů – výhledový stav – B.3.2.-2; 
Přehledná situace dosahu hydrantů B.3.2.-3/II; B.3.1 Textová část.  

5. Termín plnění 

5.1. Zhotovitel je povinen předat Objednateli celé dílo nejpozději do 26.5.2023 ode dne 
nabytí účinnosti Smlouvy.  

5.2. Vypořádání připomínek Objednatele je Zhotovitel povinen zapracovat a předat 
nejpozději do 15 kalendářních dní od předání připomínek Objednatelem. Pokud se 
Objednatel a Zhotovitel nedohodnou jinak.  

5.3. Objednatel upozorňuje, že v případě jakéhokoliv neočekávaného prodlužení 
zpracování celé územní studie Technologický park, je Objednatel oprávněn prodloužit 
také kterýkoliv z termínů v odstavci 5.1. a 5.2. Objednatel o takovém prodloužení 
a důvodech k němu vedoucím informuje Zhotovitele, přičemž prodloužení bude trvat 
do doby kdy pominou důvody, které k němu vedly.  
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5.4. Smlouva nabývá účinnost dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), ve znění 
pozdějších předpisů. 

6. Způsob plnění a místo předání díla 

6.1. Místem předání díla je sídlo Objednatele: Zelný trh 331/13, 602 00 Brno. Dílo bude 
předáno v elektronické podobě na emailovou adresu Objednatele uvedenou v odst. 
1.1. Smlouvy.  

6.2. Zhotovitel zpracuje dílo v rozsahu: 

6.2.1. Textová část: popis stávajícího stavu a navrženého řešení, popis 
podmiňujících investic a odhad souvisejících nákladů, bilance potřeb vody; 

6.2.2. Grafická část: situace odkanalizování území včetně příslušných objektů a 
vyvolaných přeložek, situace zásobování vodou území včetně příslušných 
objektů a vyvolaných přeložek, charakteristické příčné řezy.  

6.3. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět smlouvy na základě pokynů a potřeb 
Objednatele, v souladu s podmínkami uvedenými ve Smlouvě. Textová část díla bude 
předáno ve formě editovatelných dokumentů, tedy ve formátu *.DOCX. Grafická část 
díla bude předána ve formě editovaných dat, tedy ve formátu *DGW nebo ve formátu 
*SHP. Zhotovitel se zavazuje zpracovat kompletní dílo v digitální formě na 
elektronickém nosiči informací. 

6.4. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě oběma stranami podepsaného 
předávacího protokolu. Předávací protokol bude podepsán pouze tehdy, bude-li 
předávané dílo splňovat požadavky na kvalitu stanovené v čl. 7 této Smlouvy. Teprve 
podpisem předávacího protokolu se dílo považuje za provedené a převzaté 
a Zhotoviteli vzniká právo v souladu s čl. 3 této Smlouvy na zaplacení celkové ceny. 

6.5. Objednatel není povinen dílo převzít, pokud dílo nesplňuje některý z požadavků na 
jeho kvalitu stanovenou v čl. 7 této Smlouvy. 

6.6. Vlastnické právo k dílu přechází na Objednatele okamžikem jeho předání a převzetí 
dle tohoto článku. 

6.7. Do okamžiku převzetí díla Objednatelem nese nebezpečí škody na díle Zhotovitel. 

7. Kvalita díla 

7.1. Dílo musí být Zhotovitelem provedeno řádně, ve stanoveném termínu a s odbornou 
péčí. 

7.2. Řádně a ve stanoveném termínu se rozumí provedení díla v souladu s čl. 5 této 
Smlouvy, a to v rozsahu a způsobem, jež odpovídá obecným požadavkům na kvalitu 
obdobných děl, resp. podmínkám stanoveným v obecných právních předpisech a v 
podmínkách poptávkového řízení č. 2022/21. 

8. Záruka za jakost 

8.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této 
Smlouvy je provedený podle podmínek Smlouvy a podmínek poptávkového řízení, 
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a že po dobu záruční doby bude mít předmět Smlouvy vlastnosti dohodnuté v této 
Smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, případně vlastnosti obvyklé. 

8.2. Záruční doba předmětu smlouvy je 12 měsíců a počíná běžet od prvního dne 
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo dílo předáno. Pokud byly 
při předání zjištěny vady, záruční lhůta počíná běžet až předáním díla po odstranění 
vad. Pokud vytčené vady nebrání převzetí díla, ustanovení předchozí věty se 
nepoužije. 

8.3. Vady vytčené v předávacím protokolu, které nebrání převzetí, se Zhotovitel zavazuje 
odstranit ve lhůtách stanovených v předávacím protokolu. Vady vytčené během 
záruční doby se Zhotovitel zavazuje odstranit do 14 dní ode dne zjištění vady a jejího 
oznámení Zhotoviteli. 

8.4. Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji Objednatel uplatní nejpozději do uplynutí 
záruční doby, a to způsobem stanoveným v této Smlouvě. 

8.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vady díla či jeho části, je Objednatel 
povinen bezodkladně po jejich zjištění oznámit existenci těchto vad Zhotoviteli 
prostřednictvím e-mailu kontaktní osobě uvedené v této Smlouvě., přičemž Zhotovitel 
je povinen písemně oznámené, tedy reklamované vady díla bezplatně odstranit.  

8.6. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad vytčených v předávacím protokolu, 
má Objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit odstraněním vady, 
popř. vad třetí osobu. Objednateli v tomto případě vzniká právo nárokovat zaplacení 
vynaložených finančních nákladů na odstranění vady na Zhotoviteli. 

8.7. Pokud bude mít dílo právní vady, Zhotovitel je povinen na vlastní náklady učinit 
všechna opatření nezbytná k odstranění právní vady předmětu smlouvy. Zhotovitel 
nese veškeré náklady a hradí veškeré oprávněné nároky třetích osob. 

8.8. V případě, že by se Zhotovitel mohl při plnění předmětu smlouvy dostat do konfliktu 
zájmů mezi Objednatelem a jinou osobou, je povinen okamžitě na takovou možnost 
upozornit Objednatele a předložit mu návrh řešení. V případě porušení tohoto 
závazku odpovídá Objednateli za způsobenou škodu v plném rozsahu. 

9. Smluvní pokuta 

9.1. Za prodlení s termínem předání díla dle čl. 5 této Smlouvy zaplatí Zhotovitel 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý započatý den prodlení. 

9.2. Zhotovitel je dále povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za porušení níže 
uvedených ustanovení této Smlouvy: 

9.2.1. Za každé jednotlivé nedostavení se na řádný nebo mimořádný PV (čl. 2 odst. 
2.6. a odst. 2.7 Smlouvy) je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 2.000,- Kč. 

9.2.2. Za každé jednotlivé porušení povinnosti uvedené v čl. 8 této Smlouvy je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč. 

9.2.3. Za každé jednotlivé porušení povinností uvedených v čl. 10 této Smlouvy 
týkajících se ochrany důvěrných informací a obchodního tajemství, je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč. 
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9.2.4. Neodstraní-li Zhotovitel vadu díla v záruční době do 14 dnů od zjištění vady 
a jejího oznámení Zhotoviteli, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč (slovy: tisíc korun českých) za každý den prodlení. 

9.3. V případě škody vzniklé Objednateli porušením povinnosti Zhotovitele, je tento 
povinen škodu Objednateli uhradit.  

9.4. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které 
mu v důsledku porušení závazku Zhotovitele vznikl právní nárok, započíst proti 
kterékoliv úhradě, která přísluší Zhotoviteli dle příslušných ustanovení Smlouvy. 

9.5. Smluvní pokuty sjednané dle tohoto článku je splatná do 15 kalendářních dnů od 
okamžiku každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v této Smlouvě, 
a to na účet Objednatele uvedený v záhlaví této Smlouvy. Objednatel je oprávněn 
započíst splatnou smluvní pokutu proti jakékoli pohledávce Zhotovitele vůči 
Objednateli.  

9.6. Ustanovením tohoto článku o smluvní pokutě není dotčeno právo domáhat se 
náhrady škody, smluvní strany tedy nebudou aplikovat ustanovení § 2050 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský 
zákoník“). 

10. Ustanovení o právním vztahu k autorskému zákonu „licenční doložka“ 

10.1. Zhotovitel poskytne Objednateli výhradní licenci k předmětu smlouvy i ke všem 
předmětům vytvořeným v rámci nebo v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, 
které mohou požívat ochrany práv duševního vlastnictví, a to licenci neomezenou 
věcně, časově a místně. 

10.2. Objednatel je oprávněn upravovat či jinak měnit dílo, jeho název či části, spojit dílo 
s jiným dílem či zařadit do díla souborného. 

10.3. Součástí licence je oprávnění Objednatele zcela nebo zčásti poskytnout tuto licenci 
třetí osobě (podlicence). 

10.4. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně provedení díla dle čl. 3 této Smlouvy. 

10.5. Pro vyloučení všech pochybností platí, že se Zhotovitel zavazuje zajistit právo používat 
patenty, ochranné známky, licence, průmyslové vzory, know-how, software a práva 
z duševního vlastnictví, nezbytně se vztahující k předmětu smlouvy, které jsou nutné 
pro jeho využití, a to současně s předáním předmětu smlouvy nebo jeho části 
Objednateli. 

10.6. Bude-li výsledkem nebo součástí díla i zaměstnanecké či kolektivní dílo, které je 
předmětem autorských práv, práv souvisejících s právem autorským či práv 
pořizovatele k jím pořízené databázi, postupuje Zhotovitel jako zaměstnavatel či 
osoba, pod jejímž vedením je dílo vytvářeno a uváděno na veřejnost, ke dni předání 
díla právo výkonu majetkových práv autora k dílu na Objednatele, přičemž výše 
odměny za takové postoupení je zahrnuta již v ceně díla. 

10.7. Zhotovitel dále prohlašuje, že autor díla svolil k jeho zveřejnění, úpravám nebo jiným 
změnám, spojení díla s jiným dílem, zařazení do díla souborného, dokončení svého 
zaměstnaneckého díla, jakož i k tomu, aby Zhotovitel uváděl zaměstnanecké dílo na 
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veřejnost pod svým názvem a dále že autor souhlasil s dalším postoupením výkonu 
těchto práv na Objednatele a z Objednatele na třetí osoby. 

10.8. Zhotovitel se zavazuje, že při vypracování díla neporuší práva třetích osob, která těmto 
osobám mohou plynout z práv duševního vlastnictví, zejména z autorských práv 
a práv průmyslového vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli uhradí veškeré 
náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, v případě uplatnění práv 
třetí osobou vůči Objednateli v souvislosti s porušením povinnosti Zhotovitele dle 
předchozí věty. 

11. Ochrana důvěrných informací 

11.1. Smluvní strany se zavazují, že bez souhlasu druhé Smluvní strany po dobu účinnosti 
Smlouvy a dále i po skončení účinnosti Smlouvy nebudou poskytovat třetím osobám 
jakékoli informace, které druhá Smluvní strana označila za důvěrné. Povinnost Klienta 
poskytovat informace dle právních předpisů o svobodném přístupu k informacím 
tímto není dotčena. 

11.2. Smluvní strany se zavazují, že veškeré oboustranně poskytované informace 
v souvislosti s plněním podle této Smlouvy budou považovat za důvěrné a mimo 
rámec nezbytný pro plnění této Smlouvy o nich budou zachovávat mlčenlivost. 
S výjimkou případů, kdy Klient poskytuje informace na základě právních předpisů. 

11.3. Smluvní strany se zavazují při plnění Smlouvy postupovat v souladu s právními 
předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména s Nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zákonem 
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

11.4. Smluvní strany se zavazují, že důvěrné informace získané od druhé Smluvní strany 
nebo při spolupráci s ní nevyužijí k vlastní výdělečné činnosti a ani neumožní, aby je 
k výdělečné činnosti využila třetí osoba. 

12. Trvání a ukončení smlouvy 

12.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu ode dne účinnosti Smlouvy do 
konce záruky za jakost. 

12.2. Smlouva může zaniknout: 

12.2.1. písemnou dohodou smluvních stran, 

12.2.2. odstoupením od Smlouvy. 

12.3. Objednatel má právo odstoupit od této Smlouvy: 

12.3.1. neodstraní-li Zhotovitel vady díla ani v dodatečné lhůtě nad rámec lhůty pro 
odstranění vad bránících užívání díla stanovené v předávacím protokolu 
nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, 

12.3.2. pokud bude Zhotovitel v prodlení s dodáním předmětu smlouvy či jeho části 
o více než 10 dní, 
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12.3.3. jestliže předmět smlouvy nebude splňovat parametry stanovené v této 
Smlouvě, poptávce pro podání cenové nabídky dle čl. 2 této Smlouvy, 
případně v obecně závazných právních předpisech, 

12.3.4. jestliže Zhotovitel pozbude oprávnění, které vyžaduje provedení a dodání 
předmětu smlouvy. 

13. Závěrečná ustanovení 

13.1. Právní vztahy vzniklé z této Smlouvy nebo s touto Smlouvou související se řídí, pokud 
z této Smlouvy nevyplývá něco jiného, ustanoveními Občanského zákoníku a právním 
řádem České republiky. V případě, že by se stalo některé ustanovení Smlouvy 
neplatným, zůstávají ostatní ustanovení i nadále v platnosti, ledaže právní předpis 
stanoví jinak. Práva a povinnosti smluvních stran z této Smlouvy přecházejí na jejich 
právní nástupce. 

13.2. Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemně, a to číslovanými 
dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. 

13.3. Smluvní strany se zároveň zavazují, že všechny informace, které jim byly svěřeny 
druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění 
závazků stanovených touto Smlouvou. 

13.4. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý stejnopis má platnost 
originálu. Zhotovitel a Objednatel obdrží po jednom vyhotovení.   

13.5. Smluvní strany se dohodly, že žádná z nich není oprávněna postoupit svá práva 
a povinnosti, vyplývající z této Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu druhé 
smluvní strany, ledaže je ve Smlouvě stanoveno jinak. K přechodu práv a povinností 
na právní nástupce stran se souhlas nevyžaduje. 

13.6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv dle 
zákona o registru smluv. Objednatel zajistí zveřejnění Smlouvy zasláním správci 
registru smluv. 

13.7. Plnění předmětu této Smlouvy v době mezi podpisem a před nabytím účinnosti této 
Smlouvy, tedy před zveřejněním v registru smluv, se považuje za plnění podle této 
Smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto Smlouvou. 

13.8. Zhotovitel podpisem této Smlouvy souhlasí s poskytnutím informací o Smlouvě 
v rozsahu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. 

13.9. Smluvní strany dále prohlašují, že si Smlouvu, včetně jejích příloh pečlivě přečetly, 
všem ustanovením Smlouvy rozumí, že nebyla uzavřena v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz svého souhlasu učiněného vážně 
a svobodně Smlouvu vlastnoručně podepisují. 

Přílohy 

- Příloha č. 1 – zadání studie  
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V Brně dne …25.10.2022……….. V Brně dne ……25.10.2022…….. 

_
za Kancelář architekta města Brna, p. o. 
 prof. Ing. arch. Michal Sedláček, ředitel 

za JV PROJEKT VH s.r.o. 
 Ing. Jiří Vítek, jednatel společnosti 
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Příloha č. 1 smlouvy – zadání studie 

Přílohu č. 1 Smlouvy bude tvořit příloha č. 1 poptávky k podání cenové nabídky, která bude 
připojena ke Smlouvě před jejím uzavřením. 

 




