
EVROPSKÁ UNIE 
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Integrovaný regionální operační program 

1. SMLUVNÍ STRANY 

1 -] Organizace: 

Sídlo: 

Zastoupená: 

IČ: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

(dále jen  „Objednatel") 

na straně jedně a 

1 2 Obchodní firma: 

Sídlo: 

Zastoupená: 

IČ: 

DIČ: 

Zápis v obchodním 

rejstříku: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

(dále jen  „Zhotovitel") 

na straně druhě 

MINISTERSTVO 
PRO M Í S T N Í  
R O Z V O J  ČR 

Veřejný ochránce práv 

Smlouva o dílo 
č.: 160211 

KVOPP009YAKQ 
KANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRA.-. 

602 00 Brno - Údolní 39 

PODATELNA 

PŘEVZAL 
DNE; 

..n% HL 2016 

Kancelář veřejného ochránce ptávo. usrů: 

Údolní 658/39; 602 00 Brno 

JUDr. Pavel Pořízek, Ph.D., vedoucí 

Kanceláře veřejněho ochránce práv 

70836981 

Česká národní banka, pobočka Brno 

41123621/0710 

r PŘÍLOHA: 

AJL, s.r.o. 

Markova 1965/6, Velkě Meziříčí, PSČ: 59401 

Ing. Jiří Žák, jednatel společnosti 

269 33 179 

CZ26933179 

Krajský soud v Brně, 

oddíl C, vložka 46452 

Komerční banka, a.s. 

78-7946490217/0100 

uzavíraj í  podle § 2586 a nás!, z á k o n a  č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  (dále j e n  „OZ") tuto 
s m l o u v u  o dílo (dále j e n  „smlouva"). 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo - Vypracování studie proveditelnosti dle průběžné výzvy č. 
10, specifického cíle 3.2 Integrovaného regionálního operačního programu uvedené příloze č. 
2, Osnova studie proveditelnosti (dále jen „dílo"). 

2.2. Dílo musí být vypracováno v souladu s dokumenty uveřejněnými s výzvou č. 10 zejména dle 
„Specifických pravidel pro žadatele a příjemce" IROP. 

2.3. Dílo bude předáno v listinné podobě v e  dvou vyhotoveních a v elektronické formě na CD nosiči. 
Pokud bude některá příloha díla příliš rozsáhlá, bude předána jen na CD. 
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3. PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 

3.1. Termín zahájení plnění dle této smlouvy j e  do 7 dnů od podpisu smlouvy smluvními stranami. 

3.2. Termín ukončení plnění částí díla dle této smlouvy j e  do 90 dnů od podpisu smlouvy. 

3.3. Termín k plnění se pro Zhotovitele přiměřeně prodlužují u závad, způsobených vyšší mocí 
a jinými překážkami, za které Zhotovitel neodpovídá, pokud tyto překážky, jako např. závady při 
vlastních dodávkách, stávky, výluky, přerušení provozu, nezajištění součinnosti Objednatele, 
nebo nezajištění součinnosti třetích stran Objednatele apod. mají podstatný vliv na plnění 
Zhotovitele. O prodloužení lhůt plnění musí být mezi Zhotovitelem a Objednatelem sepsán 
písemný záznam. 

3.4. Místem plnění předmětu Smlouvy je sídlo Objednatele a sídlo Zhotovitele, hotové dílo bude v e  
formě uvedené v či. 2.3 této smlouvy předáno v sídle Objednatele. 

3.5. Dnem předání díla přechází na Objednatele vlastnické právo k dílu a právo dílo užít. 

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1. Cena za dílo dle této smlouvy je: 

Název dodávky 
Cena bez DPH 

v Kč 
DRH 
v Kč 

Cena s DPH 
v Kč 

Vypracování studie proveditelnosti dle 
průběžné výzvy č, 10. IROP 

80 000,- 16 800,- 96 800,-

4.2. Sazba DPH j e  21%. 

4.3. Sjednaná cena je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele. 

4.4. Cena bude fakturována po dokončení a předání díla na základě odsouhlaseného předávacího 
protokolu odpovědnou osobou Objednatele uvedenou v čl. 5.1. 

4.5. Objednatel uhradí cenu z a  dílo až na základě daňového dokladu (dále jen „faktura"), kterou 
dodavatel vystaví bez zbytečného odkladu po úspěšném předání v místě plnění a jeho převzetí 
objednatelem, nejpozději však do 14 kalendářních dnů. Cenu za dílo uhradí objednatel formou 
bezhotovostního převodu na účet dodavatele uvedený v záhlaví smlouvy o dílo. Faktura musí 
v příloze obsahovat předávací protokol, podepsaný pověřenými zástupci objednatele 
a dodavatele. Dále musí faktura obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu předepsané 
příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v e  
znění pozdějších předpisů. Nebude-li faktura splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu, 
jak j e  uvedeno výše, nebo bude-li mít j iné závady v obsahu, je objednatel oprávněn ji v e  lhůtě 
splatnosti dodavateli vrátit a dodavatel j e  povinen vystavit objednateli fakturu opravenou či 
doplněnou. V případě vrácení faktury dodavateli dle předcházející věty se lhůta splatnosti 
přerušuje a nová lhůta splatnosti počíná běžet od počátku až dnem následujícím po dni, kdy 
byla opravená nebo doplněná faktura splňující všechny náležitosti dle zvláštních právních 
předpisů doručena objednateli. Splatnost faktury činí 14 dní a počítá se ode dne doručení 
faktury objednateli. Smluvní strany se dohodly, ž e  dnem úhrady se rozumí den odepsání 
fakturované Částky z účtu objednatele. Objednatel není v prodlení, uhradí-li daňový doklad do 
14 dnů po jeho obdrženi, ale po termínu, který j e  na daňovém dokladu uveden jako den 
splatnosti. 

4.6. Zhotovitel se zavazuje, ž e  veškeré účetní doklady vztahující se k plnění této smlouvy budou 
obsahovat informaci, ž e  se jedná o projekt IROP a budou označeny číslem smlouvy. 
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5. ODPOVĚDNÉ OSOBY 

5.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že: 

• odpovědná osoba Objednatele je  Ing. Josef Svoboda 

Tel.: 602 722 111; e-mail: iosef.svoboda@ochrance.cz 

• odpovědná osoba Zhotovitele je  Ing. Jiří Žák 

Tel.: 604 273 438; e-mail: zak@all.cz 

6. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE 

6.1. Objednatel se zavazuje uhradit za plněni poskytnutě Zhotovitelem cenu dle čl. 4. 

6.2. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli úplné, pravdivé a včasné informace potřebné 
k řádnému plnění závazků Zhotovitele. 

6.3. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost. 

6.4. Objednatel se zavazuje informovat bez zbytečného odkladu Zhotovitele o veškerých 
skutečnostech, které jsou významné pro plnění závazků smluvních stran. 

6.5. Objednatel se zavazuje dokončené bezvadné dílo s výjimkou vad uvedených v čl. 8.2 této 
smlouvy převzít a potvrdit předávací protokol Zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 
5 pracovních dnů od předáni plnění. 

7. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

7.1. Zhotovitel se zavazuje, ž e  poskytne své plnění dle předmětu této smlouvy Objednateli 
v termínech podle této smlouvy. 

7.2. Zhotovitel se zavazuje, ž e  při plnění předmětu této smlouvy bude respektovat organizační 
pravidla a bezpečnostní zásady Objednatele, se kterými ho Objednatel před započetím plnění 
dle této smlouvy seznámí. 

7.3. Zhotovitel j e  oprávněn uskutečňovat část smluvního plnění prostřednictvím třetích osob (např. 
jinou právnickou nebo fyzickou osobou). O této skutečnosti se Zhotovitel zavazuje Objednatele 
průběžně informovat. Toto právo se vztahuje na činnosti, které nemůže Zhotovitel zajistit z e  
svých zdrojů (např. k vypracováni odborných podpůrných nezávislých posudků soudních 
znalců, nezávislých rozpočtářů nebo jiných odborníků). Pokud Zhotovitel použije k plnění 
předmětu smlouvy třetí osoby, odpovídá, jako by předmět smlouvy plnil sám. 

7.4. Zhotovitel souhlasí s tím, ž e  pokud v případě výzvy Ministerstva pro místní rozvoj České 
republiky v rámci Integrovaného operačního programu dojde ke změně rozsahu, bude tato 
změna zohledněna v e  smlouvě o dílo, včetně změny rozsahu a ceny díla. 

7.5. Zhotovitel j e  podle ustanoveni § 2 pism. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v e  
veřejné správě a o změně některých zákonů, v e  znění pozdějších předpisů, osobou povinou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

7.6. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 
10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu j e  zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným 
k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. 

8. ZÁRUKA, SMLUVNÍ POKUTY 

8,1, Zhotovitel poskytuje na předmět plnění záruku v délce 60 měsíců ode dne podpisu předávacího 
protokolu oběma smluvními stranami, záruka se vztahuje na správnost zpracováni díla dle čl. 
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2.2 této smlouvy. Odstranění vad v průběhu trvání záruky - podle charakteru a závažnosti vady 
v e  lhůtě stanovené objednatelem. 

8.2. Drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla jako celku, budou uvedeny 
v závěrečném předávacím protokolu spolu s dohodnutým způsobem a termínem jejich 
odstranění. Takovéto vady a nedodělky nejsou důvodem k odmítnutí převzetí a zaplacení díla 
Objednatelem. 

8.3. Pro případ prodlení Zhotovitele s odevzdáním předmětu plnění smlouvy z důvodů ležících 
výlučně na straně Zhotovitele j e  Objednatel oprávněn žádat po Zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty v e  výši 1000,- Kč za každý den trvajícího prodleni až do nápravy. Nárokováním, resp. 
úhradou, této smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody; objednatel je 
oprávněn domáhat se náhrady škody přesahující smluvní pokutu. 

8.4. Pro případ prodlení Objednavatele se zaplacením smluvené ceny na základě důvodně a řádně 
vystavené faktury v e  lhůtě její splatnosti j e  Zhotovitel oprávněn žádat po Objednavateli 
zaplacení pokuty v e  výši 1000,- Kč za každý den trvajícího prodlení až do nápravy. 

9. OCHRANA OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ 

9.1. Obchodní tajemství podle této smlouvy tvoří všechny skutečnosti obchodní, výrobní, technické 
a ekonomické povahy v hmotné či nehmotné formě, které byly jednou z e  smluvních stran takto 
označeny a byly poskytnuty druhé smluvní straně při vzájemných jednáních. Tyto skutečnosti 
nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné a účastníci smlouvy mají zájem na 
jejich utajení. 

9.2. Předmětem obchodního tajemství jsou také označené informace jako důvěrné předávané 
jednou smluvní stranou druhé v rámci vzájemných jednání. 

9.3. Smluvní strany se zavazují, ž e  vynaloží nejméně stejnou péči, aby zabránili vyzrazení nebo 
šíření důvěrných informací, jakou vynakládají při zacházení se svými vlastními informacemi 
podobného charakteru, které nemají být vyzrazeny, zveřejněny nebo rozšířeny. 

9.4. Obě smluvní strany omezí počet pracovníků pro styk s obchodním tajemstvím a důvěrnými 
informacemi a přijmou účinná opatřeni pro zamezení úniku těchto informací. 

9.5. Vzhledem k právní formě Objednatele nepovažují smluvní strany z a  porušení tohoto článku 
zveřejnění této smlouvy v zákonem stanovených případech, zejména s ohledem na zákon č. 
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v e  znění pozdějších předpisů. 

9.6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy prostřednictvím webových stránek Kanceláře 
veřejného ochránce práv. 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

10.1. Zjistí-li některá smluvní strana překážky při plněni této smlouvy, které znemožňují řádné plnění 
předmětu smlouvy, oznámí to neprodleně druhé smluvní straně, se kterou se dohodne na 
odstranění daných překážek. Nedohodnou-li se smluvní strany na odstranění překážek, popř. 
změně smlouvy, v e  lhůtě 10 dnů ode dne oznámení, můžou smluvní strany od smlouvy 
odstoupit s tím, ž e  si vzájemně vyrovnají náklady dosud účelně a prokazatelně vynaložené na 
plnění předmětu smlouvy. 

10.2. Smluvní strany se zavazují řešit všechny spory, které by v budoucnu mohly vzniknout z plnění 
na základě této smlouvy, především smírnou cestou. 

10.3. Řešení případných sporů podléhá výhradní příslušnosti českých soudů. 

10.4. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí zákonem č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník a dále příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., 
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0 právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon), věznění  pozdějších předpisů. 

10.5. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze dohodou smluvních stran písemným postupně 
číslovaným dodatkem podepsaným jejich oprávněnými zástupci. 

10.6. V případě, ž e  se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení 
1 nadále v platnosti. 

10.7. Tato smlouva je vyhotovena v e  třech (3) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení. 

10.8. Smluvní strany prohlašují, ž e  si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je důkazem 
jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

10.9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran. 

V Brně, dne: -j g .Q2- 20'!O Velkém Meziříčí, dne: 

za Objednatele za Zhotovitele 

JUDr. Pavel Pořízek, Ph.D. Ing. Jiří Žák 

AJL, s.r.o. Kancelář veřejného ochránce práv 

Vkr.Littčr.O OCHRÁNCE PRÁV 

602 00 Brno - Údolní 39 
Telefon: +420 542 542 III [B 

AJL, s.r.o. 
Markova 1965/6 

594 01 Velké Meziříčí 
IČ: 269 33 179 
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