
„Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů
Jihomoravského kraje 2018 – 2019“

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Smlouva o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

I.
Smluvní strany

1. Jihomoravský kraj
zastoupený: Ing. Ivo Minaříkem, MPA, vedoucím odboru regionálního rozvoje Krajského

úřadu Jihomoravského kraje
se sídlem: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
IČ: 70888337
DIČ: CZ70888337, je plátcem DPH
kontaktní osoba:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno-město
č.ú.:
tel.:
fax.:
email:

(dále jen „objednatel“)

a

2. MEPCO, s.r.o.
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 99572
zastoupený: Ing. Tomášem Sýkorou, výkonným ředitelem,

1
IČ: 271 43 643
DIČ: CZ 271 43 643
kontaktní osoba:
bankovní spojení
č.ú.
tel.:
e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)
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II. 
Účel smlouvy 

 
1. Účelem této smlouvy je uspokojení potřeby objednatele spočívající v řádném a včasném 

zhotovení a předání díla v celém rozsahu jeho zadání zhotovitelem. 
 

2. Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu 
s názvem „Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 
2018-2019“ (dále také „KRP“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu 
se zadávací dokumentací veřejné zakázky. 
 
 

III. 
Pojmy 

 
Pro účely této smlouvy se pojmem: 
a) řídící orgán rozumí Rada pro rozvoj lidských zdrojů Jihomoravského kraje, která plní funkci 

řídícího, koordinačního a konzultačního orgánu. Bude určena pro řízení a postupné projednávání 
celého dokumentu a bude pověřena zabezpečováním úkolů v dané oblasti. Bude konzultačním 
orgánem při projednávání dílčích částí KRP, schvalovat strukturu pracovních skupin dle 
jednotlivých priorit, dávat doporučení a návrhy na opatření při zpracování KRP během 
přípravného a realizačního procesu zpracování; 

b) pracovní skupiny rozumí pracovní skupiny Regionální stále konference pro území 
Jihomoravského kraje (Pracovní skupina pro oblasti vzdělávání a zaměstnanost a Pracovní 
skupina pro sociální oblast) sestavené proporcionálně územně a odvětvově na principu 
partnerství; tyto pracovní skupiny odpovídají dvou prioritním osám Strategie rozvoje lidských 
zdrojů Jihomoravského kraje 2016-2025; 

c) odbor regionálního rozvoje (dále jen „ORR“) rozumí odbor Krajského úřadu Jihomoravského 
kraje, který v rámci realizace KRP vytváří kapacitní a technické zázemí pro součinnost volených 
orgánů kraje, řídící skupiny, pracovních skupin a příslušných odborů krajského úřadu při 
zpracování a realizaci KRP. Odpovídá za činnosti spojené s administrací, organizaci partnerských 
setkání, posuzování návrhů, komunikaci se zhotovitelem a zabezpečuje technický servis. Dále 
zajišťuje sběr podnětů a připomínek a komunikuje se zhotovitelem, kterému předkládá 
připomínkový list se zaslanými podněty a připomínkami ke zpracování. 
 
 

IV. 
Předmět smlouvy 

 
1. Za podmínek stanovených touto smlouvou a v souladu s jejím účelem se zhotovitel zavazuje 

provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít 
a zaplatit cenu díla. 
 

2. Dílem podle této smlouvy je provedení všech činností, které povedou ke zhotovení KRP, který 
bude přímo vycházet ze Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2016-2025 (dále 
také „SRLZ“), a který povede k jejímu naplňování s cílem zajistit podklad pro kvalifikované 
rozhodování v oblasti rozvoje lidských zdrojů a pro tvorbu návazných projektů, aktivit, programů, 
dokumentů a rozhodování volených orgánů kraje a partnerů v území kraje. 
 

3. Předmětem díla je zejména dokument „Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských 
zdrojů Jihomoravského kraje 2018-2019“. KRP je krátkodobý dokument prováděcího charakteru 
zaměřený na problematiku rozvoje lidských zdrojů v Jihomoravském kraji. 
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4. Dílem se rozumí zejména: 

a) zpracování dokumentu Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů 
Jihomoravského kraje 2018-2019, včetně jeho stručné verze v rozsahu maximálně 30 stran 
A4, 

b) zpracování průřezové PowerPoint prezentace KRP vystihující základní analytické údaje 
a systém navržených opatření KRP vč. vyhodnocení a indikátorů naplňování těchto aktivit, 

c) zpracování prezentačních výstupů KRP pro internetové stránky objednatele, 
d) uspořádání odborného semináře, 
e) další činnosti, které povedou ke zhotovení předmětu díla, zejména konzultace se subjekty 

uvedenými v čl. II. této smlouvy, zapracovávání jejich připomínek, účast na pracovních 
setkáních atd. 
 

5. Dokument KRP bude obsahovat tyto části: 
a) Úvod – stručný popis vnitřních a vnějších významných změn ovlivňujících rozvoj lidských 

zdrojů v období 2014-2017, 
b) ANALYTICKÁ ČÁST 

i) Naplňování KRP – zhodnocení naplňování opatření KRP v letech 2015 a 2016, 
ii) SWOT analýza – silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení s ohledem na významné 

demografické a hospodářské změny, 
c) NÁVRHOVÁ ČÁST 

i) Priority, opatření a aktivity 
(1) věcné východisko KRP – zaměření strategických opatření SRLZ ve vazbě na 

analytickou část, 
(2) schéma posloupnosti priorit, opatření a aktivit, 
(3) specifikace opatření – číslo a název opatření, cíl opatření, popis opatření, garant 

opatření za objednatele, 
(4) specifikace jednotlivých aktivit aktivity naplňující opatření – popis obsahu aktivity, 

předpokládaný finanční objem aktivity vč. případných požadavků na krajský rozpočet, 
zdroje na realizaci aktivity do jednotlivých let, pojmenování nositele aktivity 
a potencionálních spolupracujících subjektů, cílová skupina, měřitelné indikátory 
výstupu, 

(5) jednotlivé aktivity budou navrženy tak, aby odpovídali aktuálně řešených potřebám 
území kraje, reálným časovým možnostem pro realizaci (platnost KRP) a finančním 
možnostem rozpočtu objednatele a spolupracujících subjektů, 

ii) Finanční plán KRP – přehled jednotlivých aktivit dle jednotlivých let a finančních potřeb 
s ohledem na zabezpečení jejich realizace, zdrojů financování a rozpočtovým možnostem 
objednatele, 

d) IMPLEMENTAČNÍ ČÁST – vyhodnocování a monitoring KRP (naplňování a řízení) 
i) navržení indikátorů plnění cílů (název indikátoru cíle, výchozí hodnota, územní jednotka 

dopadu, zdroj dat, přímá vazba na prováděné opatření a aktivitu), 
ii) soustava indikátorů musí být jednoduchá, jasně definovaná, měřitelná, vypovídající, 

dostupná v čase a od jasně pojmenovaného zdroje (metoda SMART), 
e) Přílohy 

i) vysvětlivky pojmů a zkratek 
ii) přehled příloh (tabulky, grafy, tematické kartogramy, obrázky). 

 
6. Zhotovitel se zavazuje k vypořádání a zapracování připomínek objednatele nebo třetích osob 

zapojených do procesu připomínkování KRP, které mu objednatel předloží. Zhotovitel se zavazuje 
k vypořádání a zapracování těchto připomínek do 6 dnů od jejich předložení. Připomínky budou 
zhotoviteli předkládány objednatelem e-mailem. 
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7. Zhotovitel se zavazuje k účasti na pracovních jednáních v rámci procesu projednávání KRP. Na 
pracovních jednáních budou konzultovány zhotovitelem vypořádané a zapracované připomínky, 
které mu objednatel předložil. Do procesu připomínkování budou zapojeny pracovní skupiny. 
Budou posuzovány připomínky a podněty po vypracovaných částech dokumentu, jak ze strany 
veřejnosti, tak ze strany subjektů uvedených v čl. II. této smlouvy. 

 
8. Zhotovitel je povinen uspořádat odborný seminář pro volené a poradní orgány objednatele 

a veřejnost ve spolupráci s ORR a na něm prezentovat dokument KRP, vč. všech jeho částí. 
 

9. Zhotovitel je povinen realizovat dílo v souladu s následujícími dokumenty objednatele: 
a) Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2016-2025, 
b) Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020, 
c) Program rozvoje Jihomoravského kraje 2014-2017 (alternativně rozpracovaných částí 

Programu rozvoje Jihomoravského kraje 2018-2021), 
d) Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2016, 
e) příp. i další koncepční dokumenty objednatele. 

 
10. Zhotovitel výslovně souhlasí a zavazuje se objednateli pro případ, že ke splnění požadavků 

objednatele vyplývajících z této smlouvy a k řádnému provedení díla budou potřebné i další 
činnosti výslovně neuvedené v této smlouvě, tyto činnosti na své náklady provést a do svého 
plnění zahrnout bez dopadu na cenu podle této smlouvy. 
 
 

V. 
Technické požadavky na zpracování díla 

 
1. Výstupy díla (KRP, zprávy, protokoly atd.) budou zhotoveny v tištěné a digitální podobě (DOCX – 

Microsoft Word, PDF – Acrobat Reader a jiné vhodné formáty). 
 

2. KRP bude zhotoven ve třech tištěných vyhotoveních a jednom vyhotovení v digitální podobě na 
nosiči CD/DVD (součástí CD/DVD budou prezentační výstupy pro internetové stránky objednatele 
a prezentace v PowerPointu ve formátu PPTX). 
 

3. Průřezová PowerPoint prezentace bude vytvořena ve formátu PPTX. 
 

 
VI. 

Doba a místo plnění, místo předání 
 
1. Termín zahájení plnění: po uzavření smlouvy. 

 
2. Časový harmonogram plnění: 

a) 1. etapa – zpracování částí díla uvedených v čl. IV. odst. 5 písm. a) a b) této smlouvy (úvod a 
analytická část KRP) a vypořádání připomínek k těmto částem nejpozději do 30. 07. 2017, 

b) 2. etapa – zpracování části díla uvedené v čl. IV. odst. 5 písm. c) této smlouvy (návrhová část 
KRP) této smlouvy a vypořádání připomínek k této části nejpozději do 30. 09. 2017, 

c) 3. etapa – dokončení a předání díla v celém rozsahu dle této smlouvy nejpozději do 30. 10. 
2017. 

 
3. Termín pro realizaci odborného semináře dle čl. IV. odst. 8 této smlouvy: nejpozději do 30. 09. 

2017. Zhotovitel se zavazuje uspořádat odborný seminář v sídle objednatele na adrese 
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno. 
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4. Pracovní jednání a proces připomínkování KRP bude probíhat v sídle objednatele na adrese 

Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno.   
 

5. Místem předání díla (KRP a dalších výstupů díla) je sídlo objednatele na adrese Žerotínovo nám. 
449/3, 601 82 Brno (odbor regionálního rozvoje). 

 
 

VII. 
Cena díla 

 
1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran, jako cena nejvýše přípustná a činí: 
 

cena bez DPH (základ pro určení výše daně) činí: 129 000 Kč 
sazba DPH: 21 % 
výše DPH: 27 090 Kč 
Cena celkem včetně DPH: 156 090 Kč 

 
2. Cena díla byla předložena zhotovitelem jako nabídková cena a v této výši byla akceptována 

objednatelem. 
 
3. Sjednaná cena díla je cenou nejvýše přípustnou, se započtením veškerých nákladů, rizik, příp. 

zisku, kterou je možné překročit pouze v případě změny (zvýšení) sazby DPH, a to tak, že 
zhotovitel připočítá ke sjednané ceně bez DPH daň z přidané hodnoty v procentní sazbě 
odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečněného zdanitelného plnění. Pokud dojde ke 
snížení sazby DPH k datu uskutečněného zdanitelného plnění, připočte zhotovitel ke sjednané 
ceně bez DPH daň z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné 
k datu uskutečněného zdanitelného plnění. 

 
4. Do sjednané ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele na vytvoření díla a jeho hmotné 

zachycení, zejména cestovní výdaje, náklady na softwarové vybavení použité pro vytvoření díla a 
jeho hmotné zachycení a odměny autorům jednotlivých částí díla. 
 

5. Cena zahrnuje i odměnu zhotovitele za oprávnění objednatele užívat hmotné zachycení díla ke 
všem způsobům užití díla tak, jak je nutné k dosažení účelu smlouvy i nad rozsah sjednaný v této 
smlouvě. 
 

6. Zhotovitel prohlašuje, že: 
a) nemá v úmyslu nezaplatit DPH u zdanitelného plnění podle této smlouvy, 
b) nejsou mu známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže 

DPH zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 
c) nezkrátí DPH nebo nevyláká daňovou výhodu. 

 
 

VIII. 
Platební podmínky 

 
1. Cena díla bude uhrazena objednatelem po řádném předání dokončeného díla dle této smlouvy. 
 
2. Podkladem pro zaplacení je daňový doklad – faktura vystavená zhotovitelem, která musí 

obsahovat veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu stanovené platnými právními 
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předpisy. Podkladem pro vystavení faktur je protokol o předání a převzetí předmětu díla či jeho 
části vyhotovený dle čl. X. odst. 2 této smlouvy. Faktura bude mít zejména tyto náležitosti: 
a) označení a číslo, 
b) označení smluvních stran, 
c) důvod fakturace, popis práce, přesné označení díla, 
d) označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno, 
e) den odeslání faktury a lhůta splatnosti, 
f) datum uskutečněného zdanitelného plnění, 
g) částka k úhradě, 
h) příloha – protokol o předání a převzetí předmětu díla. 

 
3. Objednatel neposkytuje zálohy. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení 

objednateli. 
 
4. Objednatel je oprávněn před uplynutím data splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje 

požadované náležitosti, přílohy nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví objednateli novou fakturu se 
správnými údaji, popř. doplní přílohu podle odst. 2 tohoto článku a dnem jejího doručení začíná 
běžet nová 30 denní lhůta splatnosti. 

 
 

IX. 
Další práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla kontrolovat kvalitu, způsob provedení a soulad 

se zadáním ve smlouvě a zhotovitel je povinen objednateli na požádání poskytnout možnost 
provést kontrolu. 
 

2. Zhotovitel se zavazuje během zpracovávání dílo konzultovat s objednatelem; případné změny při 
provádění díla může provádět jen se souhlasem objednatele. Objednatel si vyhrazuje právo 
odsouhlasit všechny subdodavatele, kteří se budou na zhotovování díla společně se zhotovitelem 
podílet. 

 
3. Zhotovitel bere na vědomí, že dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

 
4. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla poskytovat objednateli informace o provádění 

díla, dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy, postupovat s náležitou odbornou péčí 
a chránit zájmy objednatele. 

 
5. Zhotovitel je povinen průběžně informovat objednatele o všech změnách, které by mohly 

v průběhu prací na díle nebo po dokončení díla zhoršit pozici objednatele, dobytnost pohledávek 
nebo práv z odpovědnosti za vady. Zejména je zhotovitel povinen oznámit objednateli změny své 
právní formy, změny v osobách oprávněných jednat za zhotovitele, úpadek, vstup do likvidace, 
změnu adresy pro doručování, změnu peněžního účtu apod. 

 
6. Zhotovitel je povinen realizovat dílo včas a v řádné kvalitě, při realizaci díla bude postupovat 

s náležitou odbornou péčí a profesionálně. 
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7. Objednatel si vymiňuje, že dílo a jednotlivé výstupy nebudou obsahovat věcné ani formální 
chyby, budou odpovídat stanovenému zadání a budou provedeny v dohodnuté formě. Zhotovitel 
je povinen předávat dílčí části díla v dohodnutých termínech. 

 
8. Zhotovitel odpovídá v průběhu realizace díla za škody způsobené porušením svých povinností 

podle této smlouvy. 
 

9. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla počínat si tak, aby v rámci své činnosti nezpůsobil 
objednateli škodu nebo nepoškodil dobré jméno objednatele. 

 
10. Zhotovitel se zavazuje během realizace předmětu plnění průběžně konzultovat s objednatelem 

jakékoliv nejasnosti; případné změny při realizaci předmětu plnění může provádět jen se 
souhlasem objednatele. 

 
11. Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této smlouvě, nebo která mají 

být učiněna na základě této smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně 
doručena buď osobně nebo doporučeným dopisem či jinou formou registrovaného poštovního 
styku na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, není-li stanoveno nebo mezi smluvními 
stranami dohodnuto jinak. V případě pochybností se oznámení považují za doručená 3. den po 
jejich prokazatelném odeslání. 

 
12. Zhotovitel se zavazuje k mlčenlivosti o případných důvěrných informacích, s nimiž by mohl přijít 

do styku. 
 

13. Zhotovitel se zavazuje, že dílo, které může obsahovat utajované skutečnosti, být předmětem 
obchodního tajemství nebo obsahovat osobní údaje, sám nepoužije za jiným účelem než k plnění 
předmětu této smlouvy a neposkytne třetím osobám. Zhotovitel také prohlašuje, že výsledky bez 
souhlasu objednatele neposkytne třetím osobám, aby nedošlo k porušení práv a právem 
chráněných zájmů jiných osob. 

 
 

X. 
Splnění závazků a majetková práva k dílu 

 
1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla 

objednateli dle této smlouvy bez zjevných vad. 
 

2. Zhotovitel předá předmět díla či jeho části objednateli v termínech a místech podle čl. VI. této 
smlouvy. O předání a převzetí předmětu díla či jeho části bude zhotovitelem vyhotoven písemný 
protokol o předání a převzetí; protokol bude podepsán zástupci smluvních stran. Zjevné vady 
spočívající v tom, že realizace díla nebude odpovídat zadání podle smlouvy, je objednatel povinen 
uplatnit při převzetí předmětu díla, ostatní vady je objednatel povinen uplatnit bez zbytečného 
odkladu poté, co tyto vady zjistí. 

 
3. Dnem řádného předání předmětu díla se rozumí den předání předmětu díla objednateli v kvalitě 

a rozsahu odpovídajícím této smlouvě. Dnem řádného předání předmětu díla nabývá objednatel 
k předmětu díla vlastnické právo a přechází na něj nebezpečí škody na věci a nabývá oprávnění 
vykonávat k předmětu díla majetková práva. 

 
4. V případě, že zhotovitel v rámci plnění této smlouvy vytvoří předmět díla, který bude autorským 

dílem podléhajícím ochraně podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
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pozdějších předpisů, takto vytvořené autorské dílo bude považováno za dílo zhotovené na 
objednávku a bude považováno za kolektivní autorské dílo zaměstnanců zhotovitele, kteří jej 
vytvořili ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu k zhotoviteli. 

 
5. Dnem předání předmětu díla (či jeho části), které má charakter autorského díla, přechází na 

objednatele oprávnění autorské dílo užívat ke všem způsobům užití v neomezeném rozsahu, 
včetně oprávnění dále zpracovat příslušné části autorského díla a pořizovat jejich rozmnoženiny 
i nad rozsah sjednaný v této smlouvě (dále jen „licence“). Objednatel není povinen licenci využít. 

 
6. Zhotovitel uděluje objednateli výhradní licenci pro časově a teritoriálně neomezené užití 

autorského díla. Součástí výhradní licence je oprávnění objednatele upravit či jinak měnit 
autorské dílo, jeho název nebo označení autora, oprávnění spojit autorské dílo s jiným dílem, 
jakož i zařadit jej do díla souborného. 
 

7. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas k poskytnutí oprávnění tvořících součást licence zcela 
nebo zčásti třetí osobě, a dále uděluje objednateli souhlas s postoupením licence zcela nebo 
zčásti třetím osobám. 
 

8. Zhotovitel prohlašuje, že poskytnutím licence objednateli neporušuje práva duševního vlastnictví 
třetích osob a že je oprávněn na objednatele licenci převést. V případě, že zhotovitel nedodrží 
toto ustanovení, zavazuje se uhradit veškeré nároky třetích osob z důvodu porušení práv 
duševního vlastnictví třetích osob a dále náhradu škody způsobenou tím objednateli. 
 

9. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo sám využívat nebo poskytnout jeho kopie jiné osobě. 
 
 

XI. 
Práva z vadného plnění, záruka za jakost 

 
1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla. Vadou díla se pro účely této smlouvy 

rozumí rozpor mezi sjednanými podmínkami provedení díla a skutečným stavem díla. Záruka 
počíná po předání příslušné části plnění objednateli. 
 

2. Záruční doba činí 24 měsíců a počíná běžet ode dne předání a převzetí předmětu díla. 
 

3. Smluvní strany se dohodly, že za včasné oznámení vad díla považují oznámení vad kdykoli 
v záruční době. 
 

4. Objednatel je oprávněn uplatnit práva z vady díla (reklamovat) písemně a bezprostředně po 
zjištění vad. V reklamaci objednatel vady popíše, případně uvede, jak se projevují. 

 
5. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla, kterou objednatel uplatní v záruční době, má 

objednatel především právo požadovat na zhotoviteli její bezplatné odstranění (dodáním nového 
bezvadného plnění či jeho části nebo opravou) v přiměřené lhůtě, kterou objednatel zhotoviteli 
za tímto účelem stanoví. Objednatel má vůči zhotoviteli dále tato práva z odpovědnosti za vady: 
a) na poskytnutí přiměřené slevy z ceny díla odpovídající rozsahu reklamovaných vad či 

nedodělků, 
b) na odstoupení od smlouvy, kdy vady či nedodělky jsou takového charakteru, že ztěžují či 

dokonce brání v užívání předmětu díla, 
c) právo na zaplacení nákladů na odstranění vad v případě, kdy si objednatel vady či nedodělky 

opraví nebo odstraní sám nebo použije třetí osoby k jejich odstranění. 
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6. Zhotovitel je povinen v návaznosti na objednatelem uplatněnou vadu zahájit práce na odstranění 
zjištěné vady, a to i v případě, že svoji odpovědnost za takto uplatněnou vadu neuzná. V případě, 
že zhotovitel za uplatněné vady neručí, budou mu následně vzniklé náklady objednatelem 
uhrazeny do 30 dnů od doručení jejich písemného uplatnění zhotovitelem. 
 

7. Záruční doba se prodlužuje o dobu potřebnou k odstranění zjištěné vady. 
 
 

XII. 
Sankce, odstoupení od smlouvy 

 
1. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek dokončit a předat dílo nebo jeho část ve sjednaném rozsahu 

a čase plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokutu ve výši: 
0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno 
právo objednatele na náhradu škody. 

 
2. Nesplní-li zhotovitel v dohodnutém termínu svůj závazek odstranit řádně uplatněné vady a 

nedodělky vytknuté při převzetí předmětu díla či jeho části nebo v průběhu záruční doby, je 
objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % ceny díla za každý i započatý den 
prodlení až do úplného odstranění vad. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo 
objednatele na náhradu škody. 

 
3. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktury-daňového dokladu, je zhotovitel oprávněn 

účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení po termínu splatnosti až do doby zaplacení dlužné částky. 

 
4. Smluvní pokuty a úroky z prodlení podle tohoto článku jsou splatné do 30 dnů ode dne, kdy 

povinná strana obdrží od strany oprávněné písemnou výzvu k zaplacení smluvní pokuty nebo 
úroku z prodlení, která bude obsahovat jejich vyčíslení. 

 
5. Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody 

vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím zhotovitele. 
 

6. Od této smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení povinností jednou smluvní 
stranou, jestliže je takové porušení povinnosti označeno za podstatné touto smlouvou nebo 
zákonem. 

 
7. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy považují zejména nedodržení 

dohodnutého předmětu plnění a nedodržení doby plnění. 
 

8. Je-li zřejmé již v průběhu plnění díla, že právní, technické, finanční či organizační změny na straně 
zhotovitele budou mít podstatný vliv na plnění této smlouvy, může objednatel od smlouvy 
odstoupit. 

 
9. Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit, pokud zjistí, že zhotovitel při podání 

nabídky na veřejnou zakázku, na základě které je realizováno dílo dle této smlouvy, uvedl 
nepravdivá prohlášení nebo informace za účelem získat veřejnou zakázku nebo jiný majetkový 
prospěch. 

 
10. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

V pochybnostech se má za to, že písemné oznámení odeslané s využitím provozovatele 
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poštovních služeb, bylo doručeno třetí pracovní den po jeho odeslání některou ze smluvních 
stran. Smluvní strany se dohodly, že odstoupením se tato smlouva od počátku ruší. 

 
11. Odstoupením od této smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, úroků 

z prodlení a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i 
po odstoupení. 

 
 

XIII. 
Závěrečná ujednání 

 
1. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, je k úkonům podle této smlouvy jménem objednatele 

oprávněna kontaktní osoba, popř. jiný pověřený úředník Krajského úřadu Jihomoravského kraje. 
Toto ustanovení se nevztahuje na podpis dodatků k této smlouvě. 

 
2. Tato smlouva a práva i povinnosti z ní vzniklá i výslovně touto smlouvou neupravená se řídí 

platnými a účinnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 

3. Objednatel vylučuje možnost jakýchkoliv odchylek ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 
4. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním 

smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících 
z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů). 

 
5. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení této smlouvy, je neplatným pouze 

toto ustanovení, pokud z jeho povahy nebo obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, 
nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy. 

 
6. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva 

a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve 
smlouvě výslovně sjednáno jinak. Smluvní strany si současně potvrzují, že si nejsou vědomy 
žádných doposud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

 
7. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti 

a základní lidská práva. 
 

8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
jednom. 

 
9. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí 

být písemná, jinak je neplatná. 
 
10. Tuto smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných 

číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 
 
11. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu poslední stranou. 

 



11 
 

12. Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv 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 návrh na uveřejnění smlouvy v registru smluv 
podá objednatel. 

 
13. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, souhlasí s ním a po přečtení 

prohlašují, že byla sepsána dle jejich pravé, dobrovolné a svobodně projevené vůle v souladu 
s veřejným pořádkem a dobrými mravy, na důkaz čehož připojují na konec smlouvy své podpisy.  

 
 

V Brně dne 29. 6. 2017      V Praze dne 28. 6. 2017 
 
 
…………………………………………………….……………. …………………………………………………….……………. 
 Jihomoravský kraj Ing. Tomáš Sýkora 
            výkonný ředitel společnosti MEPCO, s.r.o. 
 objednatel zhotovitel 


