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Smlouva o dílo č. 242/13rm 
 
 

uzavřená ve smyslu ustanovení § 536 a násl. Obchodního zákoníku níže uvedeného dne, 
měsíce a roku mezi smluvními stranami: 

 
uzavřená ve smyslu ustanovení § 536 až § 565 zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, 
v platném znění, mezi těmito smluvními stranami: 
 
1.  Objednatel: Město Železný Brod 

Zastoupený starostou André Jakubičkou 
se sídlem nám.3.května č.p.1, 468 22 Železný Brod 
bankovní spojení ČS a.s. Jablonec n/N., pobočka Železný Brod 
číslo účtu 27-0963249319 / 0800 
IČO 00262633 
DIČ CZ00262633 
telefon 483 333 911 
fax 483 333 952 
e-mail starosta@zelbrod.cz 
 

 
 
2.  Zhotovitel: HaskoningDHV Czech republic, spol. s r. o. 

zastoupený Ing. Václavem Starým, prokuristou společnosti 
se sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 
oprávnění k podnikání projektová činnost ve výstavbě 
bankovní spojení ING Bank N. V 
číslo účtu 1000449603/3500 
IČO 45797170 
DIČ CZ45797170 
Telefon 545 425 230 
e-mail dhvcr@dhv.com 

 
 
Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat 
a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.  
 

1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 
 1.1.     Předmětem díla je zpracování analýzy bariér v pohybu osob se sníženou 
schopností pohybu a orientace dle pravidel Vládního výboru pro zdravotně postižené 
občany a v souladu s podmínkami Národního rozvojového programu mobility pro všechny. 
Na základě analýzy bude zpracován návrh řešení jednotlivých problematických míst. 
 

Obsah díla: 
Analýza bezbariérovosti navrhne bezbariérové trasy ve městě tak, aby obsahovaly 
veřejné instituce a navrhne opatření k bezbariérovému řešení jednotlivých institucí v 
takovém rozsahu, aby z něho byl zřejmý rozsah opatření, rozsah pozemků pro realizaci 
opatření, případně další podklady pro jednání s majiteli objektů a jednotlivými 
institucemi. 
Analýza bude obsahovat analytickou část a návrhovou část tak,  aby v analýze byly 
popsány jednotlivé závady vč. jejich popisu, lokace, fotodokumentace. Návrhová část 
bude obsahovat komplexní návrh na odstranění bariér ve městě a bude vycházet 
z analytické části. Řešena budou všechna místa, tzn. i ta, která nebudou umístěna 
na některé z tras. Součástí bude návrh harmonogramu realizace jednotlivých opatření 
vč. orientačního odhadu nákladů, který však bude dohodnut se zadavatelem. 
 
Analýza bezbariérovosti (analytická i návrhová část) bude předána ve dvou paré 
papírově a jednou elektronicky na CD / DVD. Na CD / DVD bude analytická část 
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s problémovými místy a bezbariérové trasy a body s navrženými místy úprav 
v elektronické podobě v některém z formátů, využitelných pro GIS (*.dgn, *.dwg, 
*.shp) v souřadném systému S-JTSK. Textová část analýzy bude předána ve formátu PDF. 
 
 
 

2. MÍSTO  A  DOBA  PLNĚNÍ 

2.1. Místo plnění:   Železný Brod    

2.2. Doba plnění: Objednatel požaduje zahájení plnění veřejné zakázky ihned 
po ukončení výběrového řízení veřejné zakázky, které bude ukončeno rozhodnutím 
Rady města Železný Brod a následným podpisem smlouvy. 

2.3. Termín plnění smlouvy - předání kompletního díla: 2. srpna 2013 

 

3. CENA  DODÁVKY 

3.1. Ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, se jedná 
o cenu smluvní stanovenou dohodou. 

3.2. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že předmět díla uvedený pod bodem 1. této 
smlouvy bude proveden za cenu: 

Cena bez DPH 162 000,- Kč 

Výše DPH 34 020,- Kč 

Celková cena včetně DPH 196 020,- Kč 

 

3.3. Ceny podle bodu 3.2. zahrnují veškeré náklady spojené s realizací předmětu 
díla. Uvedené ceny jsou cenami maximálními, nejvýše přípustnými a konečnými. 

3.4. Případné vícepráce, které by požadovala a uplatňovala kterákoli ze smluvních 
stran budou předmětem dodatečného jednání. Dohoda musí být provedena písemně 
předem, jako dodatek smlouvy o dílo. 

 

4. PLATEBNÍ  PODMÍNKY  A  FAKTURACE 

4.1 Fakturace za plnění díla bude provedena po předání hotového díla. 

4.2 Objednatel uhradí cenu za plnění díla po jeho dokončení na základě oboustranně 
potvrzeného předávacího protokolu a faktury vystavené poskytovatelem služeb. 
Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle obecně závazných předpisů, 
zejména podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, a bude především obsahovat název předmětu plnění, datum 
vydání a datum splatnosti, cenu bez DPH a včetně DPH. Faktura bude svým obsahem 
odpovídat požadavkům OPŽP. 

4.3 Termín splatnosti faktur je 30 dnů ode dne doručení. Objednatel si vyhrazuje 
právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje 
požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením 
faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná 
faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti. 

4.4 Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

4.5 Platba proběhne výhradně v CZK a rovněž veškeré ceněné údaje budou v této měně. 
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5. SMLUVNÍ  SANKCE  

5.1. V případě nedodržení termínu předání dokončeného díla dle domluveného 
harmonogramu zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2000.-Kč za každý 
započatý den prodlení. Výsledná částka pokuty bude odečtena od částky konečné 
faktury. V případě, že by pokuta tuto částku převyšovala, zhotovitel doplatí 
objednateli výsledný rozdíl. 

5.2. V případě zpoždění platby ze strany objednatele činí smluvní pokuta 0,5% 
za každý započatý den prodlení. 

 

 

6. OSTATNÍ  USTANOVENÍ 

6.1. Odpovědným pracovníkem ze strany objednatele je Mgr. Martin Řehák pracovník 
MěÚ Železný Brod, odboru územního plánování a regionálního rozvoje, který je 
oprávněn k jednání se zhotovitelem, kontrole prováděných prací. 

 

7. PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKA INTEGRITY 

7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti 
s veřejnou zakázkou sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jenž 
by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že 
nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na 
kterou uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům 
nedopustil jednání narušujícího hospodářskou soutěž. 

7.2. Zhotovitel se zaručuje, že se ani po uzavření smlouvy se zadavatelem žádného 
obdobného jednání nedopustí.  

 

8. ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ 

8.1. Tato smlouva vznikla dohodou o celém jejím obsahu bez nátlaku a se souhlasem 
obou smluvních partnerů. 

8.2. Smluvní strany jsou povinny informovat se o všech skutečnostech, který by 
znamenaly ohrožení plnění smlouvy.  

8.3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které 
budou platné jen budou-li podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

8.4. Smlouvu je možné jednostranně ukončit výpovědí z důvodu neplnění předmětu 
smlouvy nebo z důvodu nezaplacení oprávněné faktury ve smluvním termínu. Za 
neplnění předmětu smlouvy se považuje stav, kdy byl Zhotovitel Objednatelem 
opakovaně (tedy alespoň dvakrát) písemně vyzván, aby předložil předmět plnění 
smlouvy v požadovaných výstupech a termínech, a Zhotovitel tak neučiní. 
Výpověď je platná dnem doručení druhé straně.  

8.5. Objednatel i zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, se 
kterými budou obeznámeni v souvislosti se zpracováním díla dle této smlouvy, 
nezpřístupní třetím osobám bez souhlasu dotčené strany. 

8.6. Jakékoli předání podkladů a prací mezi objednatelem a zhotovitelem a naopak 
bude vždy doloženo písemným zápisem. 

8.7. Podklady předané objednatelem zhotoviteli k plnění předmětu smlouvy budou při 
předání díla vráceny zpět objednateli. 

8.8. Práce vyžádané objednatelem nad rámec plnění předmětu této smlouvy a týkající 
se činností pro dílo nutných a potřebných, budou řešeny písemnými dodatky 
k této smlouvě. 
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8.9. Smluvní strany souhlasí s tím, že veškeré spory z této smlouvy budou řešit 
vzájemnou dohodou. Nebude-li to možné, spory řeší příslušný soud. 

8.10. Obě strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona číslo č.106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, s možným zpřístupněním, či 

zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností 

s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít. 

8.11. Pokud v této smlouvě není uvedeno jinak, řídí se vztahy objednatele a 
zhotovitele příslušnými obecně platnými právními předpisy zejména ustanoveními 
o smlouvě o dílo zákona č. 513/1991Sb.,obchodní zákoník. 

8.12. Tato smlouva je sepsána ve dvou originálech, každá ze smluvních stran obdrží 
jedno vyhotovení.  

 

Tato smlouva byla schválena usnesením Rady Města Železný Brod č.242/13rm ze dne 
12.června 2013. 

 


