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SMLOUVA O DÍLO 

nasazení a poskytování služby „UtilityReport“ 

I. Smluvní strany 

Město Litoměřice 
(dále také jen „objednatel“) 
Se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
Tel.: 416 916 111 
Jednající: Mgr. Ladislav Chlupáč 
IČO: 00263958 
DIČ: CZ00263958 
Bankovní spojení: XXXXX 
Kontaktní osoba: XXXXX 
 mobil: XXXXX e-mail:  XXXXX 
a 

HRDLIČKA spol.s r.o. 
(dále také jen „zhotovitel“) 
se sídlem: nám. 9. května 45, 266 01 Tetín 
Korespondenční adresa: Za Lužinami 1084/33, 155 00 Praha 5 – Stodůlky 
Tel./Fax: 235 521 822-5 / 235 521 827 
Jednající: Jaromír Prošek, prokurista 
IČ: 186 01 227 
DIČ: CZ18601227 
Zápis u OR: u Městského soudu v Praze dne 1.1. 1993, oddíl C, vložka 4062 
Bankovní spojení: KB Beroun, č. ú.: XXXXX 
Kontaktní osoba ve věcech technických: 
 XXXXX 
 mobil: XXXXX e-mail: XXXXX 
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
 XXXXX 
 mobil: XXXXX e-mail: XXXXX 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). 

II. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je nasazení a poskytování služby „UtilityReport“ v rozsahu dohodnutém 
smluvními stranami (dále jen „dílo“).  

2. Účelem této služby je zjednodušení procesu podání žádostí o vyjádření k existenci inženýrských sítí 
pro širokou veřejnost v působnosti ORP Litoměřice, tj. správní území stavebních úřadů Litoměřice, 
Štětí, Úštěk. 

3. Popis služby: 

a) Služba umožňuje veřejnosti podání žádostí o vyjádření k existenci inženýrských sítí jejich 
relevantním správcům prostřednictvím odkazu z webového portálu objednatele. 

b) Žádost je vytvořena žadatelem prostřednictvím webové aplikace na mapovém serveru 
„MAWIS“, který provozuje zhotovitel. 

c) Do webové aplikace je žadatel přesměrován odkazem z webového portálu města přes tzv. 
„vstupní bod“, s definovanou oblastí pro přístup do aplikace pro podání žádosti v relevantním 
území příslušného stavebního úřadu (v ORP Litoměřice) všem správcům najednou. 

d) Žádost ve standardizovaném formátu a s jednoznačnou lokalizací zájmového území je aplikací 
UtilityReport vygenerována pro příslušné správce inženýrských sítí a připravena  
k rozeslání svépomocí (poštou nebo osobně) nebo automaticky elektronickou formou těm 
správcům inženýrských sítí, kteří jsou příjemci elektronických žádostí UtilityReport. 
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e) V rámci služby je vytvořen a udržován tzv. „registr správců“, což je seznam subjektů technické 
infrastruktury, jejichž sítě, zařízení nebo oblasti zájmů se mohou nacházet v jednotlivých 127 
katastrálních územích (k.ú.) působnosti ORP Litoměřice. 

f) Uživatel služby bude informován, že seznam subjektů technické infrastruktury je informativní. 
Nasazení služby neovlivňuje a nemění povinnost stavebníka opatřit si příslušná stanoviska 
vlastníků technické infrastruktury. 

4. Dostupnost a provoz služby: 

a) Služba UtilityReport je dostupná na území v rozsahu územní působnosti příslušných stavebních 
úřadů ORP Litoměřice a přístup ke službě je veřejný. 

b) Provoz služby UtilityReport je nepřetržitý. 

c) Případné výpadky služby jsou možné v závislosti na fungování sítě Internet. 

d) Plánované odstávky služby jsou vždy uveřejněné s předstihem na příslušné stránce určené pro 
vstup ke službě UtilityReport. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje realizovat dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit 
za něj zhotoviteli sjednanou cenu podle článku V. Cena díla této smlouvy. 

III. Termín zhotovení díla 

1. Nasazení standardního provozu služby UtilityReport do 12 týdnů od data objednání za předpokladu 
plnění podmínek součinnosti pro nasazení služby, tj. především dodání podkladů pro registr správců a 
jeho následné odsouhlasení. O případné prodlení při plnění součinnosti objednatele bude o dobu 
prodlení prodloužen termín plnění zhotovitele. 

2. Standardní provoz bude zahájen po ukončení přípravných prací a bude spuštěn na dobu neurčitou. 
Standardní provoz může být ukončen na základě písemné výpovědi objednatele, a to i bez udání 
důvodu. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce.  

3. V období prvních 3 let standardního provozu je zhotovitel oprávněn službu vypovědět okamžitě, ovšem 
pouze v případě prodlení s úhradou faktury za cenu služby o více než 60 dnů po datu splatnosti nebo 
při úmyslném poškozování provozu služby. 

4. Po uplynutí 3 let od data zahájení standardního provozu služby je také zhotovitel oprávněn službu 
vypovědět bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta činí 3 měsíce. 

IV. Součinnost smluvních stran 

1. Na straně objednatele je pro efektivní fungování služby UtilityReport potřeba zajistit: 

a) umístění odkazu na elektronické podání žádosti o vyjádření k existenci inženýrských sítí na 
webu objednatele (propojení na vstupní bod); 

b) odsouhlasení vytvořeného registru správců po jednotlivých katastrálních územích a případné 
doplnění informací o působnosti místních správců inženýrských sítí v působnosti stavebních 
úřadů (např. sítě VO nebo jiné sítě nedistribučního charakteru); 

c) nahlášení případných zjištěných změn při průběžné aktualizaci registru správců; 

d) zveřejnění informace o nasazení na služby UtilityReport na webu objednatele a v případě 
potřeby její opakování – propagace služby; 

e) umístění informačních letáků s návodem na používání služby na veřejně dostupném místě - 
informační letáky dodá zhotovitel. 

2.  Objednatel souhlasí s umístěním erbu, znaku nebo loga města na webu zhotovitele. 

V. Cena díla 

1. Celková cena díla se skládá ceny nasazení a ceny provozu: 

a) Nasazení (vstupní bod do aplikace, vytvoření a konzultace registru správců,  
konfigurace pro 127 dotčených k.ú.) ................................................ 62.000,- Kč 

b) Provoz (údržba registru správců, provoz mapového serveru a služby Zákaznického centra pro 
podporu uživatelů, podíl na provoz rozhraní na unikátní systémy nadregionálních subjektů 
technické infrastruktury) ........................................................ 15.000,- Kč / 1 rok 

2. Uvedené ceny jsou bez DPH. 
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3. S ohledem na roční míru inflace může být cena za provoz upravena o inflaci předcházejícího 
kalendářního roku. Při výpočtu inflačního nárůstu bude postupováno podle indexu růstu 
spotřebitelských cen (ISC) za předcházející kalendářní rok, který publikuje Český statistický úřad. 

VI. Platební podmínky 

1. Cena bude uhrazena bezhotovostně na uvedený účet při předání a převzetí díla. Datem uhrazení se 
rozumí datum připsání fakturované částky na účet zhotovitele. 

2. Fakturace za nasazení služby bude provedena po spuštění standardního provozu služby na základě 
protokolárního předání a převzetí. Dokončí-li zhotovitel provedení příslušné části služby včas a v 
požadované kvalitě a nepotvrdí-li objednatel předání a převzetí části služby do 10 dnů, považuje se, 
že služba byla protokolárně převzata a zhotovitel je oprávněn vyúčtovat příslušnou cenu služby. 

3. Fakturace za provoz bude zahájena k datu nasazení služby ve standardním provozu (spolu s fakturací 
nasazení služby) a dále pak v pravidelných intervalech s roční periodicitou vždy na následující období. 

4. K uvedeným cenám se připočítává DPH v zákonné výši dle platného zákona O dani z přidané hodnoty 
a splatnost zhotovitelem vystaveného daňového dokladu je do 30 dnů ode dne doručení objednateli. 

VII. Sankční ujednání 

1. Za nesplnění termínu zhotovení díla podle článku III. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli sankci 
ve výši 0,5 % z ceny příslušné části díla za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí zhotovitel na 
účet objednatele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce. 

2. Za prodlení s úhradou splátek ceny za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho účet sankci 
ve výši 0,5 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí objednatel na účet 
zhotovitele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce. 

VIII. Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související, se řídí zejména ustanoveními 
Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

2. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení dosud provedené práce, smluvních pokut, 
náhradu škody a těch ustanovení smlouvy, která podle dohody smluvních stran nebo vzhledem ke své 
povaze mají zůstat v platnosti i po odstoupení od smlouvy. 

3. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemně. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každý stejnopis má platnost originálu a každá 
smluvní strana obdrží 1 stejnopis. 

5. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), touto 
doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního jednání splní povinnosti uložené 
uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu zveřejní v ISRS. 

6. Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle zákona  
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a  
o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto vyslovují svůj souhlas se zveřejněním této smlouvy  
v ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, které se neuveřejňují. 

7. Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 občanského zákoníku mezi 
sebou před uzavřením této smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato smlouva platně uzavřena 
dnem podpisu poslední ze smluvních stran. 

8. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (ISRS). 
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V Litoměřicích dne _ _ _ _ _ _ _ V Praze dne _ _ _ _ _ _ _ 
 
Město Litoměřice (objednatel) HRDLIČKA spol. s r.o. (zhotovitel) 
Mgr. Ladislav Chlupáč Jaromír Prošek, prokurista 
 
 
 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
podpis, razítko podpis, razítko 


