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Smlouva o dílo 

číslo smlouvy Objednatele: 8500002479 
číslo smlouvy Zhotovitele: 
smlouva je uzavřena na základě výsledku poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu 
realizovaného mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) - 
VZMR I. skupiny (dále jen „poptávkové řízení“) 
 

Smluvní strany: 

a 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. 

se sídlem:   Koterovská 162, 326 00 Plzeň 

IČ:     72053119  

DIČ:     CZ 72053119  

zastoupená:     

datová schránka:     

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

Grant Thornton Advisory s. r. o. 

se sídlem:   Praha 1, Jindřišská 937/16, PSČ 110 00 

IČO:     26513960 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 86927 

zastoupená:     

datová schránka:     

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen 

„Smlouva“): 

I. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo zpracování 

analýzy „Koncepce strategického cílení aktivit Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o. (dále 

jen „SÚS PK“) realizovaných vlastními pracovníky a vlastní mechanizací“. Provedená analýza 

bude zejména obsahovat následující části: 

a. Popis vzniku/ustanovení SÚS, tj. subjektů odpovědných za správu a údržbu pozemních 

komunikací II. a III. třídy v ČR po roce 2000 (vznik krajů) včetně popisu stávajících 

modelů fungování SÚS v ČR a identifikace druhu korporátních modelů SÚS 

v jednotlivých krajích (příspěvková organizace, akciová společnost,…atd.) 

b. Přehled základní relevantní legislativy s dopadem na činnost SÚS PK 

c. Ekonomická analýza současného stavu SÚS PK zaměřena zejména na (zaměstnance, 

techniku, rozsah poskytovaných činností vlastními silami a činností poskytovaných 

externě)   
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d. Provedení průzkumu SÚS v ČR a porovnání SÚS PK s vybranými SÚS v ČR (min 

5 krajů) 

e. SWOT analýza současného modelu SÚS PK  

f. Doporučení strategického cílení aktivit SÚS PK včetně návrhů na zlepšení současného 

stavu  

    (dále jen „Dílo“). 

2. Zhotovitel se současně zavazuje po provedení Díla prezentovat výstupy a doporučení z analýzy 

na Radě Plzeňského kraje a to na výzvu Objednatele, jež bude učiněna nejdéle 10 dnů před 

předmětným jednáním Rady Plzeňského kraje. Náklady Zhotovitele na zajištění prezentace a 

účasti na jednání Rady jsou zahrnuty v ceně Díla. 

3. Objednatel se zavazuje převzít provedené Dílo od Zhotovitele a zaplatit Zhotoviteli Cenu (jak je 

definována v čl. III. této Smlouvy). 

II. 

Dílo a provedení Díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této Smlouvy, a to 

v Době plnění (jak je definována v čl. IV. této Smlouvy). 

2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo osobně anebo s využitím jeho zaměstnanců či za využití 

služeb třetích osob, a to pod svým vedením. Poskytuje-li Zhotovitel plnění dle této Smlouvy 

pomocí jiné osoby, odpovídá tak, jako by plnil sám. 

3. Objednatel je povinen před započetím provádění Díla i v průběhu provádění Díla poskytovat 

Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost a veškeré informace a podklady potřebné k provedení 

Díla. 

4. Smluvní strany sjednaly, že budou vzájemně spolupracovat a aktivně přistupovat k řešení 

záležitostí týkajících se prováděného Díla tak, aby Zhotovitel měl nezbytné podklady a informace 

k řádnému provedení Díla. 

5. Zhotovitel není vázán příkazy Objednatele ohledně způsobu provádění Díla. 

6. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak, je Objednatel oprávněn 

kontrolovat provádění Díla a požadovat po Objednateli prokázání skutečného stavu provádění 

Díla maximálně jeden krát měsíčně a Zhotovitel je povinen Objednateli takovou kontrolu umožnit 

a skutečný stav provádění Díla prokázat, a to po předchozí písemné žádosti o umožnění kontroly 

provádění Díla doručené Zhotoviteli minimálně pět pracovních dnů před datem kontroly. Kontrola 

může být provedena pouze v pracovní den od 8 do 17 hodin. 

III. 

Cena 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou cenu 

v celkové výši 350.000 Kč (slovy: tři sta padesát tisíc korun českých) bez DPH, přičemž cena Díla 

bude fakturována ve dvou splátkách, a to takto: 

a. po zahájení prací ve výši 100.000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých) bez DPH; 

b. po předání Díla v souladu s touto Smlouvou zbývajících 250.000 Kč (slovy: dvě stě 

padesát tisíc korun českých) bez DPH. 

(dále jen „Cena“). 

2. Cena za Dílo uvedená v předchozím odstavci je pevnou cenou za Dílo. 
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3. Dílčí Ceny Díla v souladu s touto Smlouvou jsou splatné do 14 dnů od doručení faktury, 

vystavené Zhotovitelem dle podmínek této smlouvy, Objednateli. 

4. Pokud hrozí, že Objednatel zmaří provedení Díla, jednáním za nějž odpovídá, nebo Zhotovitel 

nebude moci z takového důvodu pokračovat v provádění Díla po delší dobu, je Objednatel 

oprávněn přerušit provádění díla a písemně na takovou skutečnost upozornit Objednatele a 

stanovit mu lhůtou min 14 dnů k nápravě. V případě že Dílo nebude možné Objednatelem 

provést a dokončit ani po uplynutí výše uvedené 14 denní lhůty má Zhotovitel právo na 

odstoupení od této smlouvy. Současně s odstoupením dle předchozí věty vznikne Zhotoviteli 

nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč a na úhradu dosud účelně vynaložené nákladů na 

plnění Díla dle této smlouvy, přičemž náhrada takových nákladů poskytnutá Objednatelem 

nepřesáhne do té doby neuhrazenou část Ceny Díla. 

5. Případnou náhradu nákladů dle odstavce 4 tohoto článku je Objednatel povinen uhradit na výzvu 

Zhotovitele, a to do 5 pracovních dnů od doručení takové výzvy Objednateli. 

6. K Ceně jakož i k případné náhradě nákladů dle odstavce 4 tohoto článku bude připočtena daň 

z přidané hodnoty ve výši dle platných právních předpisů. 

7. Zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

IV. 

Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou do 8 týdnů od podpisu této 

Smlouvy (dále jen „Doba plnění“). 

V. 

Vlastnické právo 

1. Vlastnické právo k předmětu Díla nabývá okamžikem jeho vzniku Zhotovitel. 

2. Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu Díla úplným zaplacením jeho Ceny podle této 

Smlouvy. Nebezpečí škody na věci, která je předmětem Díla, přechází na Objednatele převzetím 

předmětu Díla nebo okamžikem vzniku povinnosti Objednatele Dílo převzít. 

VI. 

Předání a převzetí díla 

1. Nejpozději v poslední den Doby plnění celého Díla, vyzve Zhotovitel Objednatele k převzetí Díla.  

2. Objednatel převezme provedené Dílo nejpozději do 5ti dnů od oznámení Zhotovitele o dokončení 

provádění Díla. Dílo bude předáno v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení 

v elektronické podobě. 

3. O předání provedeného Díla Zhotovitelem a převzetí provedeného Díla Objednatelem sepíší 

smluvní strany předávací protokol. 

4. Současně s Dílem je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné 

listiny, které byly Zhotoviteli poskytnuty v souvislosti s prováděním Díla a které v rámci provádění 

Díla nebyly spotřebovány, předloženy příslušným orgánům či zničeny, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak. 
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VII. 

Povinnosti Zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s touto Smlouvou, dle jeho znalostí a schopností.  

2. Zhotovitel je povinen na požádání informovat Objednatele o stavu prováděného Díla, a v souladu 

s čl. II odst. 6 této Smlouvy umožnit Objednateli kontrolu provádění Díla. 

VIII. 

Povinnosti Objednatele 

1. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro provedení Díla 

dle této Smlouvy, kterou je po něm možné rozumně požadovat. 

IX. 

Licence 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní, časově neomezenou licenci k předmětu Díla, 

spočívající v oprávnění Dílo užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to ke 

všem způsobům užití ve smyslu § 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v neomezeném 

rozsahu. 

2. Zhotovitel v souladu s výše uvedeným uděluje Objednateli převoditelné, trvalé, výlučné a 

zaplacením Ceny Díla zcela splacené právo Dílo užívat. Objednatel toto právo přijímá.  

3. Objednatel a Zhotovitel se zároveň výslovně dohodli, že Objednatel je oprávněn poskytnutou 

licenci převést na třetí osobu a Zhotovitel se zavazuje bezodkladně na výzvu Objednatele 

vyhotovit a předat potřebnou dokumentaci pro udělení licence spolu s výslovným písemným 

souhlasem pro převod licence z Objednatele na třetí osobu za stejných podmínek jako jsou 

sjednány v této smlouvě.  

4. Objednatel a Zhotovitel v souladu s výše uvedeným výslovně potvrzují, že poplatek za užívání 

Díla po celou dobu jeho životnosti je zcela zahrnut ve sjednané Ceně Díla, a to i při případném 

převodu Díla na třetí osobu. 

5. Objednatel je oprávněn Dílo, jeho název či označení autora jako poskytovatele upravit, změnit 

nebo užít Dílo bez uvádění autorství. 

6. Objednatel je oprávněn spojit Dílo s jiným dílem a zařadit Dílo do díla souborného.  

7. Objednatel je oprávněn poskytnout po dobu trvání této licenční smlouvy třetí osobě podlicenci 

bez omezení a to i opakovaně. 

8. Objednatel není povinen licenci využít ani poskytnout Zhotoviteli na své náklady rozmnoženinu 

Díla z rozmnoženin Objednatelem pořízených na základě této licence. 

X. 

Společná ustanovení 

1. Tato Smlouva obsahuje kompletní a úplné ujednání smluvních stran. Jakékoliv projevy smluvních 

stran učiněné při jednáních o uzavření této Smlouvy nesmí být interpretovány v rozporu 

s výslovnými ustanoveními této Smlouvy. Na právní vztah založený touto Smlouvou nebude 

aplikována jakákoliv mezi smluvními stranami zavedená praxe či zvyklosti zachovávané obecně 

nebo v odvětvích týkajících se předmětu plnění dle této smlouvy. Výslovně se stvrzuje, že mezi 

smluvními stranami nejsou zavedeny žádné obchodní zvyklosti či praxe. 
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2. Smluvní strana, která způsobí druhé smluvní straně škodu, se zprostí odpovědnosti k náhradě 

této škody i v případě, kdy jí splnění povinnosti ze Smlouvy zabránila mimořádná, 

nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli v době, kdy byla 

v prodlení s plněním svých povinností, avšak pouze od okamžiku vzniku takové překážky.  

3. Objednatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku. 

4. Smluvní strany se zavazují v případě sporů o obsah a plnění této Smlouvy vynaložit veškeré úsilí, 

které lze spravedlivě požadovat, aby byly tyto spory vyřešeny smírnou cestou, zejména aby byly 

odstraněny okolnosti vedoucí ke vzniku práva od Smlouvy odstoupit nebo způsobující neplatnost 

či zdánlivost ustanovení této Smlouvy. 

5. Pokud oddělitelné ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá 

to vliv na platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. V takovém případě se strany této 

Smlouvy zavazují uzavřít do 10 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této Smlouvy dodatek k 

této Smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této Smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, 

platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného 

ustanovení. 

6. Smluvní strany vylučují užití ustanovení §§ 557 a 579 Občanského zákoníku na jejich právní 

vztahy z této Smlouvy. 

7. Pro tento a další touto smlouvou předvídané účely slouží kontaktní adresy Zhotovitele: 

věci technické a smluvní:  ,  

věci finanční a účetní:    

8. Smluvní strany sjednávají, že odpovědnost Zhotovitele za újmu či škodu způsobenou Objednateli 

Dílem či v souvislosti s touto Smlouvou, a povinnost Zhotovitele k náhradě takové újmy, je 

omezena maximální částkou 10.000 Kč. 

9. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. od této smlouvy 

písemně odstoupit z důvodu jejího porušení Zhotovitelem. 

10. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že: 

a. Zhotovitel písemně oznámí Objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této 

smlouvy; 

b. příslušný soud pravomocně rozhodne, že Zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí 

(tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek Zhotovitele nebo hrozící úpadek 

Zhotovitele), nebo ve vztahu k Zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena 

reorganizace; 

c. je podán návrh na zrušení Zhotovitele podle zák. č. 90/2012 sb., zákona o obchodních 

korporacích nebo je zahájena likvidace Zhotovitele v souladu s příslušnými právními 

předpisy. 

XI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv). 

2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uveřejní smlouvu prostřednictvím registru smluv ve 

smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
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těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bez zbytečného odkladu po podpisu 

smlouvy oběma smluvními stranami. 

3. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných 

oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se nepovažuje pro účely změn a doplnění této 

Smlouvy jednání prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, zejména e-mailovými zprávami 

či faxem. 

4. Tato Smlouva se řídí právem České republiky. 

5. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom. 

 

V Praze dne…………….. 

 

 

 

 

…………………………………….. 

Zhotovitel 

  

  

V Plzni dne…………….. 

 

 

 

 

…………………………………….. 

Objednatel  

 .  

  

 


