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SD/00461/2018 

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

Název zakázky: 
 Podrobná geodetická dokumentace současného stavu NKP Stará radnice v Táboře 

 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále 

jako „Smlouva“): 
 
Město Tábor 
se sídlem Žižkovo náměstí čp. 2, 390 15 Tábor, 
zastoupené: Ing. Karel Hotový – vedoucí odboru investic a 
  strukturálních fondů 
zástupce ve věcech technických: Ing. Pavel Stolař, vedoucí oddělení přípravy a 

realizace investic    
IČO: 253014 
DIČ: CZ00253014  
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Stolař 
e-mail: pavel.stolar@mutabor.cz 
tel.: 725 027 158 
 
 (dále jen „Objednatel”) 
 
a   
 
Geo-cz s.r.o. 
se sídlem Noskov 21, 391 45 Mladá Vožice 
IČO: 28098587 
DIČ: CZ 28098587 
bankovní spojení: xxxxxxxxxx xxxx, číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx 
e-mail: xxxxxxxxxx.xxx 
tel: xxx xxx xxx 
 (dále jen „Poskytovatel“)  
 

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“) 
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I. 

Úvodní ustanovení 

1. Smlouva je uzavřena podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) na základě nabídky ze dne 5. 3. 
2018 (dále jen „Zakázka“). 

2. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy a zadávací dokumentace jsou 
stanovena tato výkladová pravidla: 
a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato 

ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Zakázky vyjádřený 
zadávací dokumentací; 

b) v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní 
ustanovení zadávací dokumentace; 

c) v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a zadávací dokumentace budou mít 
přednost ustanovení Smlouvy. 

 
II. 

Předmět plnění 

1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli plnění (služby), jejichž podrobný soupis 
včetně specifikace je uveden v příloze č. 1 Smlouvy (dále jen „Služby“). 

2. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby na následujícím místě: NKP 
Stará radnice v Táboře. Výstupy služeb Poskytovatel předá Objednateli na adrese: MěÚ 
Tábor, Žižkovo náměstí čp. 11, odbor investic a strukturálních fondů. 

3. Objednatel se zavazuje řádně a včas poskytnuté Služby (jejich výstupy) převzít 
(akceptovat) a uhradit Poskytovateli za poskytnutí Služeb dle této Smlouvy cenu 
uvedenou v čl. IV. této Smlouvy. 

4. Je-li součástí plnění Poskytovatele dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje k němu Poskytovatel Objednateli 
nevýhradní, časově, územně a množstevně neomezenou licenci, a to ke všem způsobům 
užití (zejména s právem dílo dále upravovat, a to i prostřednictvím třetí osoby) a s právem 
udělení podlicence nebo postoupení licence na třetí osobu. Licenční poplatek je zahrnut 
v ceně uvedené v čl. IV Smlouvy. 

III. 
Doba plnění 

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli ve lhůtách či termínech  

Realizace terénních prací bude provedena v jarních měsících roku 2018 (duben až květen). 
Veškeré terénní aktivity je nutné ukončit před zahájením vlastní rekonstrukce NKP  (do 
31. května 2018). Výsledná dokumentace bude předána nejpozději do 31. 7. 2018. 

2. Dodávka bude realizována standardním způsobem dle časových dispozic zadavatele. 
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IV. 

Cena 

1. Objednatel se zavazuje hradit Poskytovateli za poskytnutí Služeb Cenu po dokončení 
všech naplánovaných částí geofyzikálního průzkumu. Služba bude uhrazena na základě 
faktury a koncová cena nepřesáhne částku: 

Cena bez DPH: 60 000 Kč 

DPH: 12 600 Kč  

Cena včetně DPH: 72 600 Kč  

3. Cena je stanovena jako maximální a nepřekročitelná (s výjimkou změny zákonné sazby 
DPH).  

 
V.  

Platební podmínky 

1. Objednatel se zavazuje uhradit fakturovanou Cenu Služeb jednorázovým bankovním 
převodem na účet Poskytovatele uvedený na faktuře, a to na základě daňového dokladu – 
faktury vystavené Poskytovatelem se lhůtou splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury 
Objednateli. Fakturu lze předložit Objednateli nejdříve po protokolárním převzetí Služeb 
Objednatelem bez vad, resp. po odstranění všech vad Služeb a nejpozději ve lhůtě do 15 
dnů ode dne protokolárního předání Služeb Objednateli. Faktura musí být doručena na 
následující fakturační adresu Objednatele: Město Tábor, odbor investic a strukturálních 
fondů, Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor) 

2. Fakturovaná Cena musí odpovídat Ceně uvedené v čl. IV odst. 1. 

3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, 
zejména § 29 zákona č. 235/2004 Sb. a § 435 Občanského zákoníku. Pokud faktura 
nebude obsahovat všechny požadované údaje a náležitosti nebo budou-li tyto údaje 
uvedeny Poskytovatelem chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu Poskytovateli 
ve lhůtě splatnosti vrátit k odstranění nedostatků, aniž by se tak dostal do prodlení 
s úhradou Ceny. Poskytovatel je povinen zaslat Objednateli novou (opravenou) fakturu ve 
lhůtě 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne doručení prvotní (chybné) faktury 
Objednateli. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel není v takovém případě 
povinen hradit fakturu ve lhůtě splatnosti uvedené na prvotní (chybné) faktuře a 
Poskytovateli nevzniká v souvislosti s prvotní fakturou žádný nárok na úroky z prodlení. 

4. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na Cenu. 

5. Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady faktury vystavené Poskytovatelem je 
splněna okamžikem odepsání příslušné peněžní částky z účtu Objednatele ve prospěch 
účtu Poskytovatele uvedeného na faktuře. Poskytovatel je povinen na faktuře uvádět účet 
Poskytovatele uvedený v ustanovení Smlouvy upravujícím Smluvní strany. 

6. Platby budou probíhat v Kč (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou 
uvedeny v této měně. 
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VI. 

Odpovědnost za vady, pojištění 

1. Objednatel je oprávněn uplatnit (reklamovat) u Poskytovatele vady poskytnutých Služeb 
včetně výstupů Služeb, jestliže nebyly poskytnuty v souladu se Smlouvou. Objednatel je 
povinen uplatnit vadu poskytnutých Služeb u Poskytovatele bez zbytečného odkladu poté, 
kdy Objednatel vadu zjistil (dále jen „Vytčení vady“). K Vytčení vady výstupů Služeb 
zachycených na hmotném podkladě je Objednatel oprávněn ve lhůtě 36 (třicetišesti) 
měsíců ode dne převzetí daného výstupu Služby, tj. ode dne podpisu příslušného 
předávacího protokolu nebo jiného relevantního dokladu o převzetí výstupu Služby. 

2. Poskytovatel je povinen zahájit práce na odstranění Vytčené vady bez zbytečného odkladu 
po Vytčení vady Objednatelem, nejpozději však do pěti (5) kalendářních dnů ode dne 
Vytčení vady Objednatelem (dále jen „Vytčená vada“). Objednatel je oprávněn požadovat 
namísto odstranění Vytčené vady slevu z Ceny, resp. z Ceny dané části Služeb.  

3. Jestliže je Vytčená vada vzhledem k povaze Služeb a Výstupů Služeb neodstranitelná, je 
Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli v rámci Vytčení vady zcela nové 
provedení Služeb nebo slevu z Ceny Služeb nebo je oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to 
dle své volby učiněné v okamžiku uplatnění vady u Poskytovatele. 

4. Jestliže má Vytčená vada charakter vady právní je Objednatel oprávněn požadovat po 
Poskytovateli odstranění Vytčené vady spočívající v zajištění nerušeného užívání Služeb, 
resp. výstupů Služeb Objednatelem, a/nebo slevu z Ceny a/nebo je oprávněn od Smlouvy 
odstoupit, a to dle své volby učiněné při uplatnění vady Služeb.  

5. Smluvní strany se mohou na žádost Objednatele písemně dohodnout na jiném způsobu 
řešení Vytčení vady. 

6. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádí, že pokud Objednatel neuplatní v rámci 
Vytčení vad jiné řešení Vytčené vady, než je odstranění Vytčené vady, je Poskytovatel 
povinen vyřešit Vytknutou vadu jejím bezplatným odstraněním. 

7. Poskytovatel je povinen postupovat při odstraňování Vytčených vad Služeb, resp. vad 
výstupů Služeb s odbornou péčí, Vytčené vady odstraňovat ve lhůtách stanovených 
k tomu Objednatelem s přihlédnutím k objektivní časové náročnosti odstranění dané 
Vytčené vady. Při odstranění vady Služeb je Poskytovatel povinen postupovat v souladu 
s požadavky a instrukcemi Objednatele a v souladu s jemu známými zájmy Objednatele. 
Poskytovatel je povinen po celou dobu odstraňování Vytčených vad informovat 
Objednatele o postupu jejich odstraňování, a to způsobem, formou, rozsahem a 
v termínech či lhůtách určených Objednatelem v rámci Vytčení vady, pokud tuto 
povinnost Poskytovatele v rámci Vytčení vady Objednatel stanoví. Pokud tuto povinnost 
Poskytovatele v rámci Vytčení vady ve smyslu předchozí věty Objednatel nestanoví, platí, 
že je Poskytovatel povinen Objednatele informovat pouze na základě jednotlivé písemné 
žádosti Objednatele, a to v termínu či lhůtě v této žádosti uvedené a nejsou-li uvedené, 
pak ve lhůtě přiměřené.  

8. V případě Vytčených vad výstupů Služeb je Poskytovatel povinen tyto vady odstranit ve 
lhůtě stanovené mu k tomu Objednatelem (tj. předat Objednateli v této lhůtě řádný výstup 
Služeb). Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí výstupů Služeb, pokud zjistí, že 
Vytčené vady nebyly Poskytovatelem řádně odstraněny. V případě, že Objednatel odmítne 
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převzít výstupy Služeb, u nichž nebyly odstraněny Poskytovatelem vady, má se za to, že 
Vytčená vada je vadou neodstranitelnou, a Objednatel má dále právo požadovat slevu 
z Ceny Služeb nebo zcela nové poskytnutí Služeb nebo má právo od Smlouvy odstoupit, a 
to dle své volby učiněné při odmítnutí převzetí Dokumentace nebo Výstupů z důvodu 
neodstranění jejich vad.  

 
VII.  

Smluvní sankce 

1. Za prodlení s poskytováním Služeb, resp. za prodlení s předáním výstupů Služeb, se 
Poskytovatel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny Služeb, 
s jejichž poskytnutím je Poskytovatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení Objednatele s uhrazením Ceny je Poskytovatel oprávněn po 
Objednateli Požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy. 

3. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Smluvní strany k náhradě škody 
druhé Smluvní straně v plné výši. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost 
Poskytovatele k poskytnutí Služeb Objednateli. 

 
VIII. 

Ukončení Smlouvy 

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit písemnou dohodou. 

2. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, že 
Poskytovatel ve stanovených lhůtách či termínech nezapočne s plněním předmětu 
Smlouvy. 

3. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy v případě, že prokáže, že 
Poskytovatel v rámci své nabídky podané v Zakázce uvedl nepravdivé údaje, které 
ovlivnily výběr nejvhodnější nabídky. 

4. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Smlouvy v případě, že druhá 
Smluvní strana opakovaně (minimálně třikrát) poruší své povinnosti dle této Smlouvy a na 
tato porušení smluvních povinnosti byla Smluvní stranou písemně upozorněna. Smluvní 
strany výslovně sjednávají, že jsou dle tohoto odstavce Smlouvy oprávněny od Smlouvy 
platně odstoupit i tím způsobem, že písemné odstoupení od Smlouvy doručí druhé 
Smluvní straně společně s třetím písemným upozorněním na porušení smluvní povinnosti 
druhé Smluvní strany. 

5. Objednatel je oprávněn písemně vypovědět Smlouvu s účinky od doručení písemné 
výpovědi Poskytovateli, a to i bez uvedení důvodu. V tomto případě je však povinen 
Poskytovateli uhradit nejen cenu již řádně poskytnutých Služeb, ale i Poskytovatelem 
prokazatelně doložené marně vynaložené účelné náklady přímo související 
s neuskutečněnou částí předmětu plnění, které Poskytovateli vznikly za dobu účinnosti 
Smlouvy. Náklady ve smyslu předchozí věty se nerozumí ušlý zisk. 
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IX. 
Registr smluv 

1. Poskytovatel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako 
„zákon o registru smluv“). Poskytovatel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru 
smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového 
obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy. 

2. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru 
smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti 
uveřejnění stanovenou v § 3 odst. 2 zákona o registru smluv. 

3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona 
o registru smluv označené Poskytovatelem před podpisem Smlouvy.  

4. Objednatel je povinen informovat Poskytovatele o datu uveřejnění Smlouvy v registru 
smluv nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.  

 

X. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. 

2. Smlouva je uzavřena na dobu určitou a skončí řádným a úplným splněním předmětu této 
Smlouvy Smluvními stranami. 

3. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků 
uzavřených v listinné podobě. 

4. Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený 
touto Smlouvou Občanským zákoníkem. 

5. Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany 
obdrží po 2 (dvou) stejnopisech. 

6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Specifikace Služeb 

 

V Táboře dne 20.4.2018 V Táboře dne 17.4.2018 

Za Objednatele: Za Poskytovatele: 

Ing. Karel Hotový 
vedoucí odboru investic a SF 
města Tábor  
 
 

Jiří Šindelář 
Jednatel organizace Naše historie z.s. 

Podpis oprávněné osoby Podpis oprávněné osoby 
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Příloha č. 1 

Specifikace Služeb 

 

Specifikace a rozsah zakázky 
Předmětem dodávky bude podrobná 3D měřická dokumentace NKP Stará radnice v Táboře. 
Při sběru dat v terénu bude využito kombinací metod geodetických, fotogrammetrických a 
geofyzikálních. Podrobná 3D dokumentace má za úkol jednoznačně uchovat detailní 
informace o stavu památky před zahájením rekonstrukce. 

Pro podrobnou dokumentaci jednotlivých detailů architektury i částí vnitřního vybavení bude 
použita digitální ultrazoomová kamera, laserový 3D skener a UAV (bezpilotní letoun). Sběr 
dat proběhne podle metodiky „Pravidla pro fotogrammetrickou dokumentaci architektury“ – 
CIPA (prof. Waldhausel, Ogleby – 1994), „Dokumentace archeologických a památkových 
objektů 1994 – 2004“ – Geo-cz a Husitské muzeum Tábor (Šindelář, Krajíc 1994 – 2004) a 
„Základní metodika pro dokumentaci architektury na Pražském Hradě“ – Geo-cz a OPP KPR 
(Šindelář, Měchura 2010). Výsledná účelová mapa architektury a podrobný 3D model 
vznikne kombinací polání metody zaměření, laserového skenování, „skenování ve viditelném 
spektru světla“ a blízké fotogrammetrie. Nadstavbově může být na vybraných detailech  
použito skenování v infračerveném spektru světla, případně v UV luminiscenci (tyto 
nadstavbové metody mohou např. posloužit k potvrzení či vyvrácení předpokladů o stavu 
materiálu či konstrukce). Podrobnosti a směrnice upřesňující podobu digitální dokumentace 
budou průběžně doplňovány při dalších koordinačních schůzkách.  

Pro podrobný a maximálně přesný model architektury i jednotlivých artefaktů vysoké 
umělecké a historické hodnoty bude použito nejmodernějších technologických postupů, 
využívajících metodiky tzv. optických skenování (digitální 3D fotogrammetrie, strukturované 
světlo, neviditelná spektra světelného záření ad.). Nespornou výhodou této technologie je její 
bezpečnost, založená na absolutně bezkontaktním sběru dat a také její momentálně 
nepřekonatelná přesnost. 
 
Geodetické referenční systémy, přesnost měření 

·  Zásadně se používá souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) 
a výškový systém baltský - po vyrovnání (Bpv). 
·  Přesnost podrobných bodů účelové mapy je charakterizována základní střední 
souřadnicovou 
chybou odpovídající bývalé třetí třídě přesnosti dle ČSN 73 0115 - Geodetické body. 
·  Přehled sítě nově zřízených a dočasně stabilizovaných bodů měřické sítě s místopisy, 
včetně seznamu souřadnic a výšek jsou součástí dokumentace výsledků tvorby účelové mapy 
a předávají se jako příloha geodetické technické zprávy o tvorbě účelové mapy. 
·  Síť polygonových bodů musí svou přesností odpovídat Vyhl. 179/98Sb. - musí mít kód 
charakteristiky kvality určení souřadnic (bývalá třetí třída přesnosti dle ČSN 73 0115 - 
Geodetické body). 
 
 
 


