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SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ A ZAJIŠŤOVÁNÍ SLUŽEB

„Zpracování metodiky monitoringu stavu a následné péče a údržby
 Čestného Sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci“

Číslo smlouvy zhotovitele: 
............

Číslo smlouvy objednatele: 
OKR/SLU/001832/2017/Hel

Org:
.........

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany
1. Objednatel: Statutární město Olomouc 

Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308 (dále jen objednatel)

Zastoupen:
Ing. Marek Černý, vedoucí odboru koncepce a rozvoje (OKR)
mob.: 724 361 204 fax: marek.cerny@olomouc.eu
- kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. arch. Petra Růžičková, site-manager a referent OKR
tel.: 588 488 400 petra.ruzickova@olomouc.eu

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo výdajového účtu: (bude doplněno před podpisem smlouvy)

2. Zhotovitel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana (dále jen zhotovitel)
IČ: 750 32 333 DIČ: CZ75032333

Obchodní rejstřík: státní příspěvková organizace
pod sp. zn.

                      
Zastoupen:
Ing. arch. Naděžda Goryczková, generální ředitelka
tel.: fax: e-mail:  
- kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Petr Kuneš, PhD.,
Technologická laboratoř Národního památkového ústavu
tel.: 724663596 fax: e-mail:  kunes.petr@npu.cz

Zhotovitel je plátcem DPH.
Bankovní spojení: 
č. účtu:  

http://www.npu.cz/
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II. Úvodní ustanovení

1. Předmětem této smlouvy je úprava podmínek, za kterých zhotovitel zpracuje pro objednatele metodiku monitoringu 
stavu a následné péče a údržby Čestného sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci a objednatel za řádně provedené 
služby uhradí zhotoviteli sjednanou cenu.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že služby realizované dle této smlouvy „Zpracování metodiky monitoringu stavu a 
následné péče a údržby Čestného sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci“ se týká památky zapsané na Seznam 
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO a je součástí projektu „Aktualizace Management plánu 
Čestného sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci“, který byl podpořen z dotačního titulu Ministerstva kultury České 
Republiky pro rok 2017 „Podpora pro památky UNESCO“ v rámci prioritní osy č. 1 - Management plan 
(zpracování nebo aktualizace existujícího). Pořízení projektu „Aktualizace Management plánu Čestného sloupu 
Nejsvětější Trojice v Olomouci“ odsouhlasila Rada města Olomouce dne 27. 9. 2016.

3. Obě smluvní strany této smlouvy vyjadřují svou úctu ke kulturnímu dědictví a prohlašují, že si přejí vzájemně
spolupracovat při jeho poznávání a mají zájem na dalším prohlubování této spolupráce, neboť existuje přímá 
souvislost mezi poznáním a rozpoznáním hodnot kulturní památky. 

4. Zhotovitel uzavřením této smlouvy prohlašuje, že je odborně způsobilý a disponuje dostatečnými kapacitami, jakož 
i zkušenostmi nezbytnými k řádnému provedení služeb tak, aby tyto následně plnily svoji úlohu danou platnou a 
účinnou legislativou a byly dokončeny v nejkratším možném termínu. 

5. Účastníci smlouvy předpokládají průběžnou výměnu  informací, poznatků a vhodných či možných dat  týkajících 
se činnosti jednotlivých účastníků, jež mohou přispět k rozvoji vzájemné spolupráce, zejména formou elektronické 
písemné komunikace. Ze schůzek smluvních stran bude pořizován stručný zápis a e-mailová komunikace bude 
archivována.

6. Účastníci Smlouvy se zavazují získané informace, zkušenosti, poznatky apod. využívat výhradně ve veřejném 
zájmu a v souladu s účelem a smyslem této smlouvy. 

III. Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést služby vlastním jménem, na vlastní náklady a odpovědnost a 
objednatel se zavazuje za řádně provedené služby bez vad a nedodělků zaplatit zhotoviteli ujednanou cenu. 

2. Předmětem plnění je zpracování „Metodiky monitoringu stavu a následné péče a údržby Čestného sloupu 
Nejsvětější Trojice v Olomouci“ a poskytování a zajišťování služeb s tím souvisejících (dále jen „Metodika“), pro 
Čestný sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci (dále jen „ČSNT“), památku světového dědictví UNESCO a národní 
kulturní památku zapsanou v ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem 13602/8-3599, a to
dle zadání, které určuje cíle, účel, obsah a rozsah Metodiky a je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č.1
(dále jen „Zadání“) a dále dle podkladů, pokynů objednatele a za podmínek uvedených v této smlouvě.

IV. Rozsah a obsah předmětu plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat Metodiku dle čl. III. této smlouvy v souladu s požadavky obecně závazných 
předpisů a technických norem. Jedná se zejména o zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů. 

2. Zhotovitel se dále zavazuje: 
- provést odběr vzorků a měření in situ způsobem co nejméně poškozujícím ČSNT;
- bezchybně zpracovat metodiku ČSNT s využitím v maximální možné míře odborného potenciálu svých 

zaměstnanců.  V případě činností a služeb, které nebude z kapacitních a kvalifikačních důvodů možné zajistit ze 
svých zdrojů, může oslovit externí dodavatele, jejichž odborná kvalifikace je zárukou požadované odborné úrovně 
zpracovávané metodiky ČSNT. Přesný rozsah externě pořízených prací bude řádně zdůvodněn a dokumentován a 
nebude mít vliv na výši smluvené celkové ceny dle čl. VII této smlouvy. O oslovení externích dodavatelů je 
zhotovitel povinen informovat objednatele.

3. Metodika bude obsahovat textovou a grafickou část dle požadavků na formu obsahu a uspořádání vyjádřené 
v Zadání.   

4. Metodika bude zpracována dle Zadání, zejména dle následujících bodů:
úvodní rešerše, vyhodnocení podkladů
průzkum aktuálního stavu , provedení měření in situ a jeho vyhodnocení
analýza vzorků, nálezová zpráva

odborná spolupráce s restaurátory
stanovení metodiky
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Metodika bude zpracována a odevzdána v tištěné podobě ve 3 vyhotoveních a jedenkrát v digitální podobě s grafickou 
částí ve formátu *.pdf a a texty, tabulky apod. v editovatelném formátu (např. *.doc, * .xls apod.).  Průběžné výsledky a 
kompletní fotodokumentace budou poskytovány v digitální podobě.

5. Metodika je provedena, je-li dokončena v souladu s touto smlouvou bez vad a převzata objednatelem na základě 
předávacího protokolu.

V. Podklady pro zpracování předmětu plnění dodané objednatelem

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli pro potřeby zpracování Metodiky tyto potřebné podklady:
1. Čestný Sloup Nejsvětější Trojice, Olomouc – restaurátorský průzkum - 1997
2. Čestný Sloup Nejsvětější Trojice, Olomouc – závěrečná restaurátorská zpráva – 2001
3. Čestný Sloup Nejsvětější Trojice, Olomouc – závěrečná restaurátorská zpráva po provedení restaurát. údržby –

2005
4. Sloup Nejsvětější Trojice Olomouc – pohled západní na základě fotogrametrického zaměření.

VI. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat Metodiku a předat ji objednateli nejpozději do 30. 9. 2017.

VII. Cena a platební podmínky

1. Celková cena Metodiky je stranami sjednána na základě nabídky zhotovitele, vedené pod č.j. SMOL/253544/2016 
ze dne 1.11.2016 (NPÚ-310/81813/2016), ve výši 106.000,- Kč (slovy: sto šest tisíc korun českých) bez DPH (dále 
jen „celková cena“), tj. 128.260,- Kč (slovy: sto dvacet osm tisíc dvě stě šedesát korun českých) včetně DPH ve 
výši 21 %. Zhotovitel je plátce DPH.

2. Celková cena je cenou nejvýše přípustnou. Celkovou cenu nelze překročit a je platná pro provedení Metodiky jako 
celku, kryje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení. Stejně tak sjednaná celková cena 
obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství po dobu realizace.

3. V celkové ceně je zahrnut počet vyhotovení Metodiky uvedených v čl. IV. odst. 4 této smlouvy, jakož i náklady na 
odměnu za poskytnutí práv vyplývajících z práv duševního vlastnictví a práv autorských.

4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení celkové ceny z důvodů chyb a nedostatků ve své nabídce.
5. Platba celkové ceny bude provedena jednorázově, bezhotovostně na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví 

této smlouvy na základě faktury vystavené po podpisu posledního předávacího protokolu objednatelem s lhůtou 
splatnosti 30 dní po jejím prokazatelném obdržení objednatelem.

6. Faktura bude zhotovitelem zaslána v písemné formě na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy ve 2
originálech.

7. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatele.
8. Dnem zaplacení peněžního závazku je den připsání dlužné částky na účet zhotovitele.
9. Záloha na cenu předmětu plnění se nesjednává.

VIII. Součinnost objednatele

1. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro plnění předmětu smlouvy, zejména mu včas 
a řádně předat potřebné podklady, zúčastňovat se jednání a konzultačních schůzek a poskytovat mu všechny 
potřebné informace v souvislosti s plněním předmětu smlouvy.

2. Objednatel je povinen zajistit zhotoviteli zpřístupnění ČSNT, zejména pro průzkum aktuálního stavu a provedení 
měření in situ (zajištění plošiny v potřebném rozsahu).

3. Pokud při plnění smlouvy vyjdou najevo nebo vzniknou nové skutečnosti, které zhotovitel při uzavření smlouvy 
neznal a nemohl znát, a které podstatně ztíží nebo znemožní plnění smlouvy za sjednaných podmínek, je objednatel 
povinen dohodnout se zhotovitelem změnu dotčených ustanovení smlouvy včetně celkové ceny.

4. Smluvní strany sjednaly, že termín pro dokončení a předání Metodiky se prodlužuje o dobu, po jakou bude 
objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti nezbytné pro řádné zhotovení Metodiky ze strany zhotovitele. 
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IX. Způsob plnění předmětu smlouvy a přejímací řízení

1. Zhotovitel se zavazuje s objednatelem pravidelně konzultovat jednotlivé etapy zpracování Metodiky a brát v potaz 
všechny průběžné připomínky objednatele, které musí být prokazatelně vypořádány.

2. K předání a převzetí Metodiky dojde na základě přejímacího řízení mezi zhotovitelem a objednatelem, a to 
podepsáním předávacího protokolu s následujícím minimálním obsahem:

a. údaje o zhotoviteli (subdodavateli) a objednateli, tj. název firmy, sídlo/místo podnikání, IČ, jména 
osob oprávněných jednat jejich jménem,

b. identifikace Metodiky, která je poskytována,
c. soupis vad a nedodělků, případně konstatování, že Metodika je předána bez vad,
d. prohlášení objednatele, zda Metodiku přejímá či nikoliv.

3. Vlastnické právo k Metodice a nebezpečí škody na věci přechází na objednatele převzetím Metodiky.
4. Nedohodnou–li se strany jinak, pořizuje zápis předávacího protokolu zhotovitel.
5. Jestliže předávací protokol je řádně podepsán smluvními stranami, považují se údaje o opatřeních a lhůtách 

v zápise uvedených za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v zápise neuvede, že s určitými body 
zápisu nesouhlasí. Jestliže objednatel v zápise popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně 
požaduje bezúplatné odstranění takových vad.

X. Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen při plnění svých smluvních závazků postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné 
právní předpisy a technické normy a postupovat v souladu s touto smlouvou a pokyny objednatele.

2. Svou činnost, v rámci plnění předmětu této smlouvy, bude zhotovitel uskutečňovat v souladu se zájmy objednatele 
a bude se řídit jeho výchozími podklady a pokyny, zápisy a dohodami, a to v souladu s rozhodnutími a stanovisky 
dotčených orgánů veřejné správy a ostatních dotčených subjektů. Zhotovitel se zdrží jakéhokoliv jednání, které by 
mohlo ohrozit zájmy objednatele vycházející z plnění této smlouvy.

3. Zhotovitel je dále povinen informovat objednatele o stavu rozpracovanosti předmětu plnění a o průběhu činností 
sjednaných ve smlouvě a bez zbytečného odkladu mu oznamovat všechny okolnosti, které zjistil a které mohou mít 
vliv na změnu pokynů, podmínek a požadavků objednatele a na předmět plnění smlouvy. Zpracování předmětu 
plnění bude minimálně dvakrát v průběhu mezi zpracovatelem a objednatelem konzultováno, mezi konzultace není 
počítáno provedení měření in situ.

4. Pokud zhotovitel při plnění smlouvy použije výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního 
vlastnictví, a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své 
náklady vypořádání majetkových důsledků.

5. Zhotovitel se zavazuje neposkytovat předmět plnění jiným osobám než objednateli. Zhotoviteli zůstávají zachována 
práva k pracovní dokumentaci, pořízeným fotografiím a má možnost publikovat výsledky průzkumu. Při 
publikování výsledků průzkumu je nezbytné uvést, že byl proveden v rámci zpracování projektu „Aktualizace 
Management plánu Čestného sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci“, který byl podpořen z dotačního titulu 
Ministerstva kultury České Republiky pro rok 2017 „Podpora pro památky UNESCO“ v rámci prioritní osy č. 1, tj. 
za přispění Statutárního města Olomouce a Ministerstva kultury ČR.

6. Zhotovitel je povinen dodržovat pravidla mlčenlivosti. 
7. Zhotovitel má vůči objednateli informační povinnost ohledně veškerých překážek, které mu brání v plnění 

předmětu této smlouvy a výkonu dalších činností souvisejících s plněním předmětu smlouvy.

XI. Ochrana důvěrných informací

1. Veškeré informace týkající se předmětu plnění dle této smlouvy, s nimiž bude zhotovitel přicházet v průběhu 
předsmluvních jednání a v době po uzavření smlouvy do styku, jakož i výchozí podklady a materiály předané 
objednatelem zhotoviteli a výstupy a dokumenty, které zhotovitel získá v rámci své činnosti, jsou důvěrné. Tyto 
informace nesmějí být sděleny nikomu kromě objednatele a třetích osob určených dohodou smluvních stran nebo 
třetím osobám v nezbytném rozsahu za účelem plnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy a 
nesmějí být použity k jiným účelům než k plnění předmětu smlouvy.

2. Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a 
dostupné. Dále pak informace obsažené v podkladech objednatele nebo dokladech a stanoviscích získaných 
činností zhotovitele.

3. Tímto ujednáním není dotčena právní úprava uvedená v zákoně č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a 
o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, v zákoně č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
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k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ani v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých údajů, ve znění pozdějších předpisů.

XII. Odpovědnost za vady, záruční doba

1. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. 
Smluvní strany nesou odpovědnost za škodu dle platných právních předpisů a této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za 
škodu rovněž v případě, že část plnění poskytuje prostřednictvím subdodavatele.

2. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost předmětu plnění v délce 24 měsíců plynoucí od data převzetí Metodiky
objednatelem dle předávacího protokolu.

3. Bude-li mít Metodika vady, objednatel bez zbytečného odkladu uplatní nároky z vadného plnění v souladu 
s občanským zákoníkem.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vady v termínu sjednaném s objednatelem, není-li takový termín sjednán, tak bez 
zbytečného odkladu.

XIII. Zánik smlouvy, odstoupení od smlouvy

1. Smlouva zaniká mimo další možnosti definované zákonem rovněž dohodou smluvních stran.
2. Objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy ze zákonem stanovených důvodů nebo z důvodů 

stanovených ve smlouvě, resp. za podstatné porušení smluvních povinností.
3. Za podstatné porušení smlouvy se považuje:

a) z dosavadního průběhu plnění smlouvy je nepochybné, že zhotovitel nesplní předmět plnění  dle této smlouvy,
b) prodlení zhotovitele s dokončením předmětu plnění delší jak 30 dnů, pokud nebylo zapříčiněno neposkytnutím 

součinnosti ze strany objednatele,
c) nedodržení povinností dle čl. XI. této smlouvy (ochrana důvěrných informací).

4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy ze zákonem stanovených důvodů a dále v případě, že mu 
zhotovitel neposkytne součinnost nezbytnou pro řádné provedení Metodiky.

5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, zavazují se smluvní strany vzájemné vypořádat své nároky nejpozději 
do 2 měsíců od odstoupení a provést zejména následující úkony:

– zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena
předmětu plnění,

– zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání Metodiky“ a objednatel je povinen do 10 dnů od obdržení 
vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,

– strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré škody jí 
vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

XIV. Sankční ujednání 

1. Pokud je zhotovitel v prodlení s termínem plnění je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 
z celkové ceny za každý i započatý den prodlení.  

2. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny Metodiky, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 0,2 % z celkové ceny Metodiky včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

3. Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky (dále jen „vady“) uvedené v předávacím protokolu ve sjednaném
termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu či skupinu vad a každý den prodlení.

4. Neplnění dalších smluvních nebo zákonných povinností zhotovitele uvedených v této smlouvě je sankcionováno 
smluvní pokutou ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.

5. Smluvní strany se dohodly na tom, že ujednanou smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele požadovat po 
zhotoviteli náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, ke kterému se vztahuje smluvní pokuta. Smluvní pokuta 
je splatná dnem doručení písemné výzvy k její úhradě zhotoviteli.
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XV. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, použijí se na ni 
přiměřeně §§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k bezchybnému provedení předmětu plnění
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu plnění potřebné.

3. Případné škody vzniklé v souvislosti s provedením předmětu plnění budou řešeny dle platných právních předpisů.
4. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít 

písemnou formu dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré dodatky a přílohy 
vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.

5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu, na 
znamení čehož připojují níže podpisy oprávněných zástupců k vypsanému názvu organizace.

6. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně vázáni a že nepodniknou žádné 
kroky, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení 
účelu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo 
být tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností v této smlouvě zakládá druhé straně právo 
odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody, včetně ušlého zisku.

7. Smluvní strany konstatují, že obsah smlouvy včetně dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a současně zhotovitel vyjadřuje 
souhlas s případným zveřejněním smlouvy včetně dodatků na webových stránkách Statutárního města Olomouce.

8. Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu 
je povinen v souladu s citovaným zákonem uveřejnit zhotovitel.

9. Stane-li se tato smlouva neplatnou, neúčinnou či dojde k jejímu zrušení v souladu s občanským zákoníkem či touto 
smlouvou, nevztahuje se neplatnost či neúčinnost či důvod zrušení na ustanovení týkajících se sankčních ujednání.

10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží 
zhotovitel.

11. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 Zadání pro zpracovatele metodiky monitoringu materiálového stavu 
a následné péče a údržby Čestného Sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci.

Podpisy a otisky  razítek smluvních stran
V Olomouci, dne:                  V Praze, dne:            

        
Objednatel Zhotovitel

Ing. Marek Černý, 
vedoucí odboru koncepce a rozvoje,

Statutární město Olomouc

Ing. arch. Naděžda Goryczková
generální ředitelka

Národní památkový ústav
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