
Smlouva o dílo č. OVVIJSOD/000256/2018/Nas 
(dále jen „Smlouva") 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením§ 2586 a nás l. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „Občanský zákoník", mezi subjekty: 

Statutární město Olomouc 
se sídlem Horní náměstí č. p. 583, 779 11 Olomouc 
zastoupené náměstkem primátora PhDr. Pavlem Urbáškem 
IČ: 00299308 
DIČ : CZ 00299308 

dále jen „Objednatel" na straně jedné 

a 

Univerzita Palackého v Olomouci 
se sídlem Křížkovského 8, 771 47 Olomouc, 
zastoupená děkanem FTK UP: Doc. PhDr. Zbyňkem Svozilem, Ph.O., 
osoba oprávněná jednat ve věcech realizace díla:
IČ 61989592 
DIČ CZ61989592 
bankovní spojení:
číslo účtu: 

dále jen „Zhotovitel" na straně druhé. 

Objednatel a Zhotovitel - dále společně jen „Smluvní strany" se dohodly na textu Smlouvy 

ta k to: 

I. Předmět Smlouvy 
1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele smluvní výzkum zaměřený 

na stanovení„ Koncepce statutárního města Olomouce v oblasti podpory sportu a pohybu na období 
2018 - 2024", jehož výstupem bude ,,Souhrnná výzkumná zpráva - Koncepce statutárního města 

Olomouce v oblasti podpory sportu a pohybu na období 2018 - 2024" . (dále jen „Závěrečná 
zpráva"), dále jen „Dílo" a závazek Objednatele Dílo převzít a zaplatit Cenu Díla; to vše za 
podmínek stanovených touto Smlouvou. 

2. Rozsah Díla je stanoven dohodou Smluvních stran a zahrnuje: 
a) Analýzu relevantních koncepčních a strategických dokumentů; 

b) ekonomickou analýzu financování sportu z rozpočtu města 

c) posouzení stavu současné materiálně-technické základny pro pohybové aktivity ve vlastnictví 
města, včetně školských zařízen í 

d) analýzu trávení volného času, pohybu a životního styl dětí - HBSC Studie 
e) analýzu hodnotové orientace a preferencí občanů města Olomouce 
f) workshopy s klíčovými aktéry v oblasti sportu a komunální politiky se zaměřením na místní 

specifika a preference v oblasti sportovní politiky 
g) strukturovanou SWOT analýzu 
h) formulaci vize města v oblasti podpory pohybu a sportu na období 2018 - 2024 
i) doporučení k tvorbě koncepce podpory sportu ve městě Olomouci - programová oblast pro 

období 20 18 - 2024; 
j) identifikaci strategických aktivit, oblastí a dlouhodobých cí lů rozvoje sportovních aktivit a 

jednotlivých sportov i šť; 
k) návrh na programové financování sportu a grantový systém ve spo11u a návrh na tvorbu 

systémové evidence výdajů pro podporu sportu. 
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II. Práva a povinnosti Smluvních stran 
1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést Dílo v rozsahu uvedeném a v termínu sjednaném dle této 

Smlouvy. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí všechny práce, s lužby a výkony 
související s provedením Díla dle této Smlouvy. 

2. Zhotovitel má povinnost předat Závěrečnou zprávu Objednateli v termínu dle článku III. odst. 2 této 
Smlouvy pouze v případě, že Objednatel poskytne nezbytnou součinnost dle čl. II. odst. 6 této 
Smlouvy v dohodnutém čase. Při prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti se posouvá tennín 
provedení Díla uvedený v čl. III. odst. 2 této Smlouvy o tolik dnů, o kolik je Objednatel v prodlení. 

3. Zhotovitel a jím pověřené osoby jsou oprávněné jednat za Objednatele ve všech věcech realizace 
Díla. 

4. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel odpovídá za svoji činnost a má povinnost nahradit újmu v 
souvislosti s ní vzniklou pouze tehdy, pokud se jedná o újmu způsobenou úmyslně nebo z hrubé 
nedbalosti. 

5. Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a za provedené Dílo zaplatit sjednanou Cenu Díla dle 
čl. IV. této Smlouvy. 

6. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli při provádění Díla dohodnutou nezbytnou součinnost, 
zejména umožnit Zhotoviteli předmětný sběr dat a poskytnout další nezbytnou součinnost, kterou 
může Zhotovitel rozumně požadovat za účelem vypracování Díla. Neposkytnutí nezbytné součinnosti 
Objednatelem dle tohoto odstavce Smlouvy je kvalifikováno jako podstatné porušení povinností 
Objednatele. 

7. Objednatel potvrzuje a souhlasí s tím, že povinnosti a odpovědnosti Zhotovitele podle této Smlouvy 
se budou omezovat pouze na činnosti specifikované v článku I. odst. 2 této Smlouvy. 

8. Smluvní strany jsou povinny sdělit si navzájem bezodkladně případný vznik okolností bránících 
řádnému plnění této Smlouvy a zavazují se takovéto případné situace řešit vzájemným jednáním 
směřujícím k odstranění těchto okolností. 

9. Jakýkoliv dokument, na jehož vyhotovení se bude Zhotovitel podílet podle této Smlouvy, bude 
považován za dokument zpracovaný výhradně Objednatelem. V případě, že Objednatel použije 
takovýto dokument vůči třetím osobám, ponese za jeho obsah a dodržování odpovědnost výhradně 
Objednatel. 

1 O. Zhotovitel a Objednatel j sou povinni zachovávat mlčenlivost o všech záležitostech, údajích a 
sděleních, o nichž se dozvěděl i před uzavřením této Smlouvy a v souvislosti s jednáním o uzavření 
této Smlouvy a Smluvní strany berou na vědomí, že všechny tyto záležitosti, údaje a sdělení mají 
důvěrný charakter. 

m. Doba plnění 
1. Zhotovitel započne s prováděním Díla dny následující po dni nabytí účinnosti této Smlouvy. 
2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo nejpozději do 30.09.2018. 
3. Závazek Zhotovitele provést Dílo dle této Smlouvy je splněn předáním Závěrečné zprávy 

Objednateli. Předáním Závěrečné zprávy se pro účely této Smlouvy rozumí její fyzické nebo 
elektronické předání Objednateli . O předání a převzetí Závěrečné zprávy sepíší Smluvní strany 
datovaný předávací protokol podepsaný oprávněnými osobami obou Smluvních stran. V případě 
bezdůvodného odepření podpisu předávacího protokolu ze strany Objednatele se sjednává, že Dílo je 
předáno okamžikem takového bezdůvodného odmítnutí podpisu předávacího protokolu 
Objednatelem. 

IV. Cena za Dílo a platební podmínky 
1. Smluvní strany se dohodly na ceně za Dílo ve výši 320.000 Kč bez DPH (slovy: třistadvacet tisíc 

korun českých), dále jen „Cena Díla" . 
2. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli Cenu Díla na základě daňového dokladu (faktury) 

vystaveného Zhotovitelem nejdříve v den provedení Díla. Záloha za provedené dílo činí 80 % ceny 
díla. 
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3. Faktura j e splatná ve lhůtě 30 (třicet) dní ode dne jejího předání Objednateli. Předáním se rozumí 
osobní předání faktury osobě oprávněné k převzetí faktury za Objednatele nebo její prokazatelné 
doručení na adresu sídla Objednatele. 

4. Vystavená faktura musí obsahovat předepsané účetní a daňové náležitosti ve smyslu platných 
právních předpisů. 

5. Pokud by z jakýchkoli důvodů na straně Objednatele byly práce na plnění předmětu této Smlouvy 
přerušeny nebo ukončeny, včetně případu odstoupení od Smlouvy Objednatelem nebo Zhotovitelem, 
má Zhotovitel v tomto případě nárok na úhradu doposud účelně nebo nutně vynaložených nákladů ve 
výši určené dle hodinového výkazu práce v informačním systému Zhotovitele ve výši 500,- Kč/hod., 

maximálně však ve výši Ceny Díla. 
6 . Objednatel prohlašuje, že považuje Cenu Díla za přiměřenou povaze a rozsahu činnosti Zhotovitele 

d le této Smlouvy. 

V. Poskytnutí licence 
1. Zhotovitel poskytuje touto smlouvou objednateli licenci k užití díla podle ust. § 61 odst. 1 autorského 

zákona. 
2. Zhotovitel poskytuje objednateli na základě této smlouvy o dílo výhradní a neomezenou licenci 

k užití díla. Objednatel není povinen dílo využít. 

VI. Ostatní ujednání 
1. Pro účely této Smlouvy a odstranění pochybností o okamžiku doručení se příslušná písemnost 

považuje za řádně doručenou nejpozději třetím dnem ode dne jejího odeslání druhé Smluvní straně. 
2. Objednatel i Zhotovitel j sou oprávněni od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení 

povinností druhé Smluvní strany. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno 
druhé Smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručen í písemného vyhotovení 
odstoupení. 

3. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení od 
Smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i 
po odstoupení od Smlouvy. 

4. V zájmu zaj ištění sjednaného závazku se Smluvní strany dohodly na nás ledujících sankcích: a) při 
nedodržení termínu pro řádné odevzdání Díla stanoveného v čl. III. odst. 2 této Smlouvy z důvodu na 
straně Zhotovitele činí smluvní pokuta 0,05 % z Ceny Díla za každý den prodlení; b) při prodlení 
Objednatele se zaplacením faktury má Zhotovitel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany 
Objednatele ve výši 0,05 % z Ceny Díla za každý den prodlení. 

VII. Závěrečná ujednání 
1. Pojmy nebo slovní spojení s počátečními velkými písmeny mají význam definovaný v této Smlouvě. 
2. Tuto Smlouvu lze změnit nebo doplňovat pouze písemnými vzestupně čís lovanými dodatky 

podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. 
3. Otázky v této Smlouvě neuvedené se řídí Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími. Pro 

úpravu otázek neřešených v této Smlouvě se vylučuje použití zvyklostí nebo praxe zavedené mezi 
Smluvními stranami. Žádná část obsahu Smlouvy není určena odkazem na obchodní podmínky 
kteréko liv ze Smluvních stran. 

4. Přijetí návrhu Zhotovitele na uzavření této Smlouvy ze strany Objednatele s dodatky nebo 
odchylkami dle ust. § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku je vyloučeno. Pro účely této Smlouvy se 
nepoužije ustanovení o platnosti potvrzení, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu 
smlouvy ve smyslu ust. § 1757 odst. 2 a 3 Občanského zákoníku. Předpokladem uzavření této 
Smlouvy je dosažení úplné shody Smluvních stran o všech náležitostech a ustanoveních uvedených v 
návrhu Zhotovitele na uzavření této Smlouvy. 

5. Smluvní strany konstatují, že tato Smlouva není uzavírána adhezním způsobem a ust. § 1799 a§ 1800 
Občanského zákoníku se na tuto Smlouvu proto nepoužije. 

6. Jakákoliv ujednání či prohlášení učiněná Smluvními stranami před uzavřením této Smlouvy v 
průběhu jednání o uzavření této Smlouvy nejsou pro určení obsahu této Smlouvy právně závazná. 
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7. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží jeden. 
8. Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy budou Smluvní strany řešit dohodou. Pokud nedojde k dohodě 

mezi Smluvními stranami, případně některá ze Smluvních stran bude v tomto směru nečinná po dobu 
delší než třicet (30) dní, bude spor řešen prostředn ictvím soudního řízení. 

9. Smluvní strany prohlašují, že před uzavřením Smlouvy si v souladu s ust. § 1728 odst. 2 Občanského 
zákoníku vzájemně sdělily všechny skutkové a právní okolnosti rozhodné pro uzavření Smlouvy. 

I O. Smluvní strany prohlašují, že j sou dostatečně srozuměny s obsahem, významem a důsledky ujednání 
této Smlouvy a že mají dostatečné znalosti a zkušenosti taková ujednání, jejich význam a důsledky 
posoudit. 

11 . Dodavatel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli 
v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 

a že tato smlouva včetně všech dodatků bude statutárním městem Olomouc uveřejněna 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). 

12. Tato Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 
13. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu bezezbytku porozuměly, 

a že vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vů li . To stvrzují níže podpisy osob oprávněných 
Smluvní strany zastupovat. 

14. Objednatel podpisem této smlouvy potvrzuje, že toto právní jednání bylo schváleno Radou města 
Olomouce dne 6. 2. 2018. 

Místo a datum: v Olomouci, dne 8.2.2018 
Objednatel: Statutární město Olomouc 

Jméno a příjmení: PhDr. Pavel Urbášek 
Funkce: náměstek primátora 

Podpis 

Místo a datum: v Olomouci, dne 8.2.20 18 
Zhotovitel: Univerzita Palackého v Olomouci 

Jméno a příjmení: Doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.O. 
Funkce: děkan Fakulty těles//ltuty Univerzity Palackého 

Podpis 
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