
 

 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 

 
 

(dále jen „Smlouva“) 

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi stranami: 

 

Článek I. 

Smluvní strany 

1.1. Objednatel: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 

se sídlem:  Jateční 426, 401 11 Ústí nad Labem 

zastoupená:  Mgr. Ing. Simonou Mohacsi, MBA, výkonnou ředitelkou společnosti 

IČO:   250 13 891 

DIČ:                        CZ25013891 

zápis v OR/ŽR:  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí 

nad Labem oddíl B, vložka 945 

a 

1.2. Zhotovitel:  ELECTROSUN, s.r.o.  

se sídlem:  U Zvoničky 3, 289 31 Bobnice 

zastoupená:  Tomášem Havlíčkem, jednatelem společnosti 

IČO:  256 88 553 

DIČ:  CZ25688553 

zápis v OR/ŽR:  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 

v Praze oddíl C, vložka 61319 

 

Článek II. 

Předmět smlouvy 

1.    Předmětem smlouvy je administrace dotačního titulu – zpracování a registrace 

žádosti o dotaci, energetického posudku, ostatních potřebných příloh k žádosti 

dle Výzvy a související konzultace projektu Rekonstrukce VO Ústí nad Labem 

II, který bude předložen do Výzvy č. 1/2022 Rekonstrukce veřejného osvětlení, 

programu Národní plán obnovy Ministerstva průmyslu a obchodu. 

2.    Administrace dotačního titulu se sestává z: 

• příprava, zpracování příloh k žádosti o poskytnutí dotace včetně 

veškerých požadovaných  informací souvisejících s DNSH v aplikaci AIS 

MPO v podrobnostech a v souladu s Výzvou č. 1/2022 dále jen „Výzva“ 

(odkaz: https://www.mpo-efekt.cz/cz/dotacni-programy/vyzvy/1-2022-



 

 

 

rekonstrukce-verejneho-osvetleni) ostatními přílohami Výzvy, 

uživatelskými příručkami a metodickými listy, 

• konzultace s projektovým/finančním managerem MPO v případě 

potřeby. 

 

Článek III. 

Způsob provedení služeb 

1. Smluvní strany si navzájem sdělí kontaktní osoby oprávněné za ně jednat v 

souvislosti s faktickou realizací poskytování služeb, nejsou-li již uvedeny v této 

smlouvě nebo se v budoucnu změní. 

2. V rámci předmětu smlouvy budou prováděny postupné kroky vedoucí ke zdárnému 

naplnění předmětu projektu. Jedná se o: 

• zpracování energetického posudku, 

• zpracování žádosti včetně kompletace povinných příloh a finalizace 

v aplikaci AIS MPO. 

3. Zhotovitel je při poskytování služeb povinen postupovat s odbornou péčí, podle 

svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je pří své činnosti povinen sledovat a 

chránit oprávněné zájmy objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny.  

4. Předmětem ochrany budou všechny údaje obchodního, právního, finančního, 

výrobního, technického apod. charakteru, týkajících se zakázky, se kterými bude 

zhotovitel seznámen v rámci vzájemné spolupráce nebo které získal nebo měl z titulu 

vzájemné spolupráce k dispozici, včetně informací, které se týkají minulých, 

současných nebo budoucích výzkumných, vývojových nebo podnikatelských aktivit, 

produktů, know-how, služeb a technických poznatků, které nejsou veřejnosti běžně 

dostupné. Dále jsou předmětem ochrany informace o všech údajích o objednateli či 

třetích osobách, majících charakter osobních údajů dle ustanovení zák. č. 101/2000 

Sb., o ochraně osobních údajů. Veškeré výše uvedené informace budou zhotovitelem 

považovány za důvěrné. Dále jsou za důvěrné považovány takové skutečnosti, které 

by neoprávněným nakládáním mohly způsobit újmu zájmům objednatele.  

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit ochranu důvěrných skutečností, informací a dat, dále 

se zhotovitel zavazuje nevyužívat je v rozporu se zájmy objednatele ani pro třetí osoby, 

a to ani po skončení platnosti smlouvy a vytvoří podmínky pro zabezpečení ochrany 

informací důvěrného charakteru a zajistí jejich ochranu. Zhotovitel dále zajistí, že 

povinnosti vyplývající z ochrany důvěrných informací budou dodržovány všemi 

zaměstnanci zhotovitele. 

6. Zhotovitel je povinen postupovat dle článku III odst. 3 Smlouvy v rozsahu, který 

vyplývá z této Smlouvy. Zhotoviteli je zakázáno výsledek činnosti, kterým bude 

hmatatelný výstup poskytnutých služeb dle článku II.odst.2 Smlouvy, poskytnout jiným 

osobám než objednateli, vyjma přímého předání poskytovateli dotace. 



 

 

 

7. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost 

nezbytnou k plnění předmětu díla. Jedná se zejména o potřebné doklady, které se 

stávají přílohami dokumentace předávané poskytovateli dotace a pořizované 

objednatelem nebo jemu dostupné mimo rámec této smlouvy, a dále podkladové 

dokumenty potřebné pro zpracování jednotlivých částí předávané dokumentace. 

Specifikaci této součinnosti předloží zhotovitel objednateli vždy s dostatečným 

časovým předstihem. 

8. Zhotovitel se taktéž zavazuje zajistit následnou odbornou spolupráci v souvislosti 

s přidělenou dotací, jejíž cena bude stanovena po zveřejnění podmínek a požadavků 

poskytovatelem dotace. 

 

Článek IV. 

Doba a místo poskytování služeb 

1. Žádost o poskytnutí dotace včetně povinných příloh bude zpracována a podána 

poskytovateli dotace nejpozději do 61 dnů od dodání všech požadovaných 

podkladů objednatelem zhotoviteli nejpozději však do 30. 12. 2022  

2. Zhotovitel je povinen objednateli služby řádně poskytovat v souladu s touto 

smlouvou bezodkladně od podpisu smlouvy maximálně do 30. 6. 2023. Za ukončení 

termínu plnění zakázky se považuje vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace s Objednatelem spolupracovat i 

nad vzniklými dotazy či připomínkami ze strany poskytovatele dotace.  

4. Místem poskytování služeb je vozovna autobusů Dopravního podniku města Ústí 

nad Labem a.s., Jateční 426, Ústí nad Labem. 

Článek V. 

Záruční doba 

Záruční doba na předmět plnění činí 12 měsíců od vydání Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace. V případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má objednatel právo na 

bezplatné odstranění vady do přiměřené doby od oznámení vady. Uplatněním tohoto 

článku nezaniká právo objednatele na náhradu škody či jiné sankce.  

 

Článek VI. 

Cena díla, platební podmínky 

1. Celková cena díla je 62 400,- Kč bez DPH. 

2. Tato dohodnutá cena bez DPH je konečná a maximální, tzn., že zahrnuje veškeré 

náklady související s poskytováním služeb včetně všech předvídatelných rizik a vlivů 

(veškeré daně, cla, poplatky, inflační vlivy a jakékoli další výdaje nutné pro poskytování 

služeb). Celková cena včetně DPH je platná po celou dobu poskytování služeb. K její 

změně může dojít pouze v souvislosti s legislativní změnou sazby DPH. 

3. Cena díla bude rozdělena na 2 části a to: 70% ceny díla tj. 43 680,- Kč bez DPH 

může být Zhotovitelem fakturováno po včasném zaregistrování žádosti o dotaci do 



 

 

 

systému AIS MPO, 30% ceny díla tj. 18 720,- Kč bez DPH může být fakturováno 

zhotovitelem po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

4. V případě nedodržení této Smlouvy, snížené kvality služeb a v případě nesouladu 

služeb s právními předpisy si objednatel vyhrazuje právo úměrně snížit cenu. 

5. V případě změny příslušné sazby DPH v průběhu plnění smlouvy nebude uzavírán 

dodatek k této smlouvě. Zhotovitel do každé dílčí faktury zahrne DPH dle předpisů 

platných v době fakturace.  

6. Faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem, musí obsahovat náležitosti 

stanovené právními předpisy pro daňový doklad podle §28 zákona č.235/2004 Sb. o 

dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí obsahovat 

informaci, že se jedná o projekt hrazený z Národního plánu obnovy, název: 

Rekonstrukce VO Ústí nad Labem II a jeho registrační číslo, pokud již bude 

přiděleno. 

7. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti 21 kalendářních dnů ode dne doručení 

faktury objednateli. Cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání předmětné 

částky z účtu objednatele. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit 

bez zaplacení fakturu, která neobsahuje stanovené náležitosti nebo budou-li tyto údaje 

uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo 

nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se splatností; nová lhůta 

splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené 

faktury.  

8. Pokud bude zhotovitel v prodlení s plněním jakékoli povinnosti podle této Smlouvy, 

případně pokud objednatel uplatní nároky z vad služeb, nebude objednatel povinen 

provést platbu ceny podle tohoto článku Smlouvy, dokud zhotovitel nesjedná nápravu. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. 

 

Článek VII. 

Odpovědnost za škodu 

1. Zhotovitel odpovídá za porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy a je povinen 

nahradit škodu tím vzniklou objednateli. Zhotovitel za škodu neodpovídá, pouze pokud 

prokáže, že vznik škody byl způsoben okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Za 

okolnost vylučující odpovědnost se pro účely této Smlouvy považuje: 

• prodlení objednatele, ačkoliv byl objednatel na důsledky prodlení 

zhotovitelem prokazatelně písemně upozorněn; 

• využití informace, dokumentu nebo jiné movité věci, kterou objednatel předal 

zhotoviteli, pokud zhotovitel písemně upozornil objednatele na možnost 

vzniku škody v souvislosti s jejich využitím a objednatel na jejich využití i 

přes upozornění trval; 



 

 

 

• dodržením nevhodných pokynů objednatele, pokud zhotovitel objednatele 

na nevhodnost jeho pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich 

dodržení i přes upozornění trval. 

Článek VIII. 

Povinnost mlčenlivosti 

1. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích, které při 

plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a 

spolupracovnících, nesmí je zpřístupnit žádné třetí osobě. 

2. Ochrana informací se nevztahuje na případy, kdy: 

a) zhotovitel prokáže, že je tato informace veřejně dostupná, aniž by tuto dostupnost 

způsobil sám, 

b) obdrží od objednatele písemný souhlas zpřístupňovat danou informaci, 

c) je-li zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím 

oprávněného orgánu. 

3. Povinnost utajovat informace uvedené v tomto článku zavazuje smluvní strany i po 

skončení účinnosti této smlouvy. 

Článek IX. 

Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel je oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý 

započatý den prodlení. 

2. Objednatel je oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý případ 

nedodržení postupu a požadavků poskytovatele dotace v souladu s Výzvou, ostatními 

přílohami Výzvy, uživatelskými příručkami, metodickými listy a aktuálními požadavky 

objednatele v rámci realizace zakázky. Tím není zhotovitel zbaven povinnosti příp. 

pochybení odstranit. 

3. V případě, že jakékoli z výše uvedených pochybení dodavatele bude mít za 

následek odebrání, či krácení dotace poskytovatelem dotace, má objednatel právo 

požadovat po zhotoviteli náhradu ušlé dotace či její části, pokud se jednoznačně 

prokáže, že chyba byla způsobena na straně zhotovitele. 

4. V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo 

požadovat úrok z prodlení max. ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den 

prodlení. 

5. Objednatel má právo uplatnit smluvní pokutu formou zápočtu ke kterékoliv splatné 

pohledávce vybraného zhotovitele vůči objednateli. 

6. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že vůči majetku 

zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku anebo 

i v případě, že insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě 

nákladů insolvenčního řízení. Rovněž pak v případě, kdy zhotovitel vstoupí do 

likvidace. 



 

 

 

7. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v 

prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této Smlouvy po dobu 

delší než třicet (30) kalendářních dní. 

8. Účinky každého odstoupení od Smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného 

projevu vůle odstoupit od této Smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy 

se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy. 

 

Článek X. 

Zvláštní ujednání 

1. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškeré zapůjčené originály účetních dokladů 

a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací díla. 

2. Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 

znění pozdějších předpisů, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro 

regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení 

nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) 

č.1081/2006 a v souladu s právními předpisy ČR a právem ES vytvořit podmínky k 

provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k dodávce služby pro projekt, 

umožnit průběžné ověřování souladu údajů uváděných v účetních dokladech se 

skutečným stavem v místě realizace projektu a poskytnout součinnost všem osobám 

oprávněným k provádění kontroly, příp. jejich zmocněncům. Těmito oprávněnými 

osobami jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo pro místní rozvoj, 

Ministerstvo financí, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, 

příslušný finanční úřad a další oprávněné orgány státní správy. 

3. Zhotovitel si je vědom, že služby a projekt jsou spolufinancovány z prostředků 

Národního plánu obnovy Ministerstva průmyslu a obchodu. S ohledem na tuto 

skutečnost je zhotovitel povinen uchovávat veškeré doklady související s plněním dle 

smlouvy po dobu 10 let následujících po ukončení plnění smlouvy a umožnit osobám 

oprávněným k provádění kontroly vymezeném v odstavci 2., případně jejich 

zmocněncům, kontrolu provádění díla a ověřování plnění povinností vyplývajících z 

podmínek Operačního programu, a to po celou dobu trvání smlouvy a dále po dobu 

10-ti let následujících po ukončení plnění Smlouvy. Zhotovitel se rovněž zavazuje 

poskytnout při kontrolách, na základě zákona č.255/2012 Sb. o kontrole, všem 

subjektům vymezeným v odstavci 2 součinnost. 

4. Objednatel má právo na odstoupení od Smlouvy o dílo v případě, že mu nebudou 

poskytnuty prostředky z dotačního titulu. 

 

 

 



 

 

 

Článek XII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv. 

2. Tato Smlouva může být změněna nebo zrušena pouze dohodou smluvních stran v 

písemné formě. 

3. Veškeré spory, které mezi smluvními stranami vzniknou v souvislosti s realizací této 

Smlouvy a které se nepodaří odstranit vzájemným jednáním smluvních stran, budou 

předloženy k rozhodnutí příslušnému soudu. 

4. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každý má platnost 

a závaznost originálu, přičemž dva (2) obdrží objednatel a dva (2) zhotovitel. 

5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, 

že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré 

skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující. Na důkaz čehož připojují 

smluvní strany k této Smlouvě své podpisy: 

 

Za objednatele:                                             Za zhotovitele: 

 

V Ústí nad Labem, dne ………………       V Bobnicích, dne ………………….. 

 

 

 

 

___________________         ___________________ 

Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA    Tomáš Havlíček 

   Výkonná ředitelka společnosti              Jednatel společnosti 

 

 

 

 


