
 
 

 
Univerzita Pardubice 
Studentská 95 
532 10 Pardubice 2 
Česká republika 
 

telefon 466 036 111 
fax 466 036 361 
fax 466 036 365 
www.uni-pardubice.cz 

 
SMLOUVA O DÍLO 

 
uzavřená dle ustanovení § 536 až 565 obchodního zákoníku – zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „obchodní zákoník“) na dodávku dokumentace pro stavební povolení a všech 
inženýrských činností s tímto souvisejících pro akci Výukové a výzkumné centrum v dopravě. 
 
 
 

I. Smluvní strany 
 

Objednatel: Univerzita Pardubice 
  se sídlem Studentská 95, 532 10 Pardubice 
  zastoupený rektorem prof. Ing. Ji řím Málkem, DrSc. 
  IČO: 00216275 
  DIČ: CZ00216275 
  Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice 
  Číslo účtu: 37030561/0100 
 
Zhotovitel: ........................................... 
  se sídlem ................................................. 
  zastoupený .................................................. 
  IČ: .............................................. 
  DIČ: .............................................. 
  Bankovní spojení: ............................................. 
  Číslo účtu: ....................................................... 
 Zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v ............................. oddíl 

.............................., vložka .................................. 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo: 
 
 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají jako projev oboustranné vůle spolupracovat při 
provádění níže uvedeného díla s ujednáním ve smlouvě uvedeném a zásadami poctivého obchodního 
styku. Uzavřená smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně. 

 
2. Obě dvě strany se dohodly v souladu s § 262 obchodního zákoníku, že jejich závazkový vztah se bude 

řídit ustanoveními obchodního zákoníku. 
 
 
 

III. Provedení díla 
 

1. Objednatel zadává zhotoviteli provedení prací specifikovaných v čl. III této smlouvy. 
 
2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost, na své 

nebezpečí a ve sjednané době. Veškeré práce budou provedeny v rozsahu odpovídajícímu 
předpokládanému účelu a využití za dodržení kvalitativních podmínek a jakosti ve smyslu Stavebního 
zákona č. 183/2006 Sb. včetně navazujících předpisů (zákon č. 22/1997 Sb. a vyhláška č. 137/1998 
Sb.), příslušných ČSN a prováděcích předpisů (bezpečnostní, hygienické a požární) platných v době 
zhotovení díla a platné legislativy České republiky.  
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3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, 
závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě. 

 
4. Zhotovitel se bude řídit základním zadáním, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a dále pokyny 

objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran v průběhu projektové přípravy 
akce a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy, popřípadě organizací pověřených 
výkonem státní správy v průběhu projednání projektové dokumentace v rámci územního a stavebního 
řízení. 

 
 
 

IV. Předmět smlouvy 
 

1. Zhotovitel se zavazuje:  
- zpracovat pro objednatele dokumentaci pro stavební povolení (dále jen „DSP“), 
- uskutečnit všechny inženýrské činnosti se  stavebním řízením související, 

  
a to pro akci Výukové a výzkumné centrum v dopravě, v rozsahu dle přílohy č. 2 této smlouvy.  

 
2. DSP bude zpracována v souladu s požadavky a potřebami objednatele včetně dopracování stávajícího 

architektonického řešení uvedeného v dokumentaci pro územní rozhodnutí, přičemž celková cena 
výsledné stavby (tj. obsahující všechny sítě a rozvody související se stavbou) nesmí překročit částku 
230 mil.  Kč bez DPH. 

 
3. Počet vyhotovení DSP bude činit 10 paré tištěných, 1 paré v elektronické podobě (na CD-R) ve formátu 

DVG a 1 paré v elektronické podobě (na CD-R) ve formátu PDF. Textové části budou současně dodány 
v elektronické podobě (1 paré na CD-R) ve formátu DOC. Rozpočty budou dodány v elektronické 
podobě (1 paré na CD-R) ve formátu XLS. 

 
 
 

V. Způsob zpracování díla 
 
1. Projektová DSP bude zpracována podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., tj. v rozsahu nutném pro vydání 

stavebního povolení, v četně: 
 
- nutných projednání s dotčenými orgány a účastníky výstavby v průběhu zpracování projektové 

dokumentace (bude doloženo v dokladové části), 
- 10 paré vyhotovení projektové dokumentace, 
- 1 paré v elektronické podobě (na CD-R) ve formátu DVG, 
- 1 paré v elektronické podobě (na CD-R) ve formátu PDF, 
- textové části v elektronické podobě (1 paré na CD-R) ve formátu DOC, 
- rozpočty v elektronické podobě (1 paré na CD-R) ve formátu XLS. 
 
Tento odstavec definuje fázi 1 a 2 (viz. příloha č. 1 a 2 k této smlouvě). 
 

2.1. Členění jednotlivých stup ňů dokumentace bude po částech v četně příslušných výkaz ů vým ěr a 
rozpo čtů. 

 
3. Součástí pln ění předmětu smlouvy budou rovn ěž úkony uvedené v p říloze č. 2 této smlouvy. 
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VI. Doba a místo pln ění 
 

1. Doba dílčího plnění:      Dokončení: 
     
- DSP (odevzdání díla v rámci fáze 1)    ............................. 
   

Nedílnou součástí této smlouvy je harmonogram postupu prací s určením termínů technických rad pro 
kontrolu objednatele nad zpracováním projektové dokumentace, včetně termínů dílčího plnění (milníků), 
který byl předložen v nabídce v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Výukové a výzkumné 
centrum v dopravě – zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti“. 
Tento harmonogram bude přílohou č. 3 této smlouvy. 

 
2. Místo plnění: Univerzita Pardubice 
 
 
 

VII. Podklady – sou činnost objednatele 
 
1. Základní zadání – příloha č. 1 této smlouvy. 
 
2. Rozsah a obsah předmětu díla je specifikován v příloze č. 2 této smlouvy. 
 
3. Harmonogram postupu prací – příloha č. 3 této smlouvy. 
 
4. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování projektové dokumentace poskytne zhotoviteli 

v potřebném rozsahu spolupůsobení spočívající zejména v předání doplňujících podkladů a stanovisek 
(např. podklady pro uzemní řízení včetně nutných vyjádření dotčených orgánů), jejichž potřeba vznikne 
v průběhu plnění předmětu této smlouvy. Toto spolupůsobení poskytne objednatel do jednoho týdne od 
vyžádání, nebude-li dohodnuto jinak. 

 
5. Zhotovitel se zavazuje použít podklady pouze k sjednanému účelu a dodržovat mlčenlivost o údajích 

v nich obsažených a chránit je jako hospodářské tajemství objednatele. 
 
 

 
VIII. Cena za dílo 

 
1. Cena za dílo je sjednána dohodou s objednatelem ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve 

znění pozdějších předpisů, jako nejvýše přípustná na základě odsouhlasené cenové nabídky a platná po 
celou dobu realizace díla. 

 
2. Vzhledem k tomu, že zhotovitel je registrován jako plátce daně z přidané hodnoty, bude k sjednaným 

cenám účtována ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb.o daní z přidané hodnoty, daň z přidané hodnoty ve 
výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. 

 
3. Smluvní cena za plnění činí: 
 

Projektová fáze  Kč bez DPH sazba DPH  Kč včetně DPH 
1 a 2    
Celková smluvená cena     

 
4. Cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky a náklady nezbytné pro vypracování požadované 

dokumentace v požadovaném rozsahu, včetně veškerých rizik, inflačních vlivů, provozních nákladů a 
zisku. 

IX. Platební podmínky 
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1. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu sjednanou za řádné provedení předmětu díla ve smyslu čl. III, IV, 

V a X a splnění termínů ve smyslu čl. VI na základě faktury (daňového dokladu), kterou je zhotovitel 
povinen vystavit nejpozději do 15-ti dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.  

 
2. Cena bude zaplacena po splnění předmětu plnění. Za den uskutečnění zdanitelného se považuje den 

vydání pravomocného stavebního povolení.  
 
3. Faktura, která bude odeslána na adresu objednatele, bude splatná do 30-ti dnů od data jejího doručení 

objednateli. Vystavená faktura (daňový doklad) bude obsahovat všechny náležitosti stanovené § 28, 
odst. 2 zák. č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura (daňový doklad) 
nebude obsahovat náležitosti dle výše citovaného zákona, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli 
k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet 
doručením opravené faktury (daňového dokladu) objednateli. 

 
 
 

X. Předání a p řevzetí p ředmětu díla 
 

1. Zhotovitel splní smluvní závazek následujícími způsoby: 
 

a) fáze 1: řádným vypracováním projektové DSP v dohodnutém rozsahu dle čl. III, IV a V a předáním 
této dokumentace ve sjednaném termínu dle čl. VI v sídle objednatele, v dohodnutém počtu 
vyhotovení, 

 
b) fáze 2:řádným projednáním DSP s dotčenými orgány a účastníky výstavby v průběhu zpracování 

projektové dokumentace a získáním pravomocného stavebního povolení. 
 

2. Před vydáním čistopisu projektové dokumentace před vydáním čistopisu DSP vyzve zhotovitel 
objednatele k závěrečné kontrole úplnosti zpracované dokumentace. Při tomto jednání bude sepsán 
zápis o zahájení závěrečného projednávání. 

 
3. Objednatel dílo specifikované v tomto článku, odstavci 1., bodu a) převezme a potvrdí zhotoviteli 

převzetí po kontrole úplnosti, na kterou si vyhrazuje lhůtu 5-ti pracovních dnů. Nedokončené, 
nekompletní nebo nekvalitní dílo není objednatel povinen převzít. 

 
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zhotovitel umožní objednateli průběžnou kontrolu při 

technických radách, svolávaných v souladu s harmonogramem postupu prací (příloha č. 3) a dle potřeby 
i v průběhu provádění prací, při kterých bude probíhat konzultace nad zpracováním úpravy projektové 
dokumentace. Při technických radách budou projektantem brány v úvahu i připomínky objednatele.  

  
5. Objednatel se zavazuje řádně dokončenou dokumentaci převzít a zaplatit za její vyhotovení dohodnutou 

cenu dle sjednaných platebních podmínek. 
 
6. Majetková práva k výslednému dílu přecházejí na objednatele dnem předání DSP zhotovitelem 

objednateli. 
 
7. V souvislosti s plněním povinností zhotovitele dle této smlouvy se předpokládá vznik autorských práv 

k předmětům ochrany, jimiž se mohou stát při splnění podmínek dle § 2 a násl. autorského zákona 
[zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon), v platném znění], zhotovitelem vypracovaná dokumentace (DSP) 
jako celek či kterékoliv jejich součásti a dále kterékoliv výtvory zhotovitele vzniklé při projednávání DSP 
s dotčenými orgány a účastníky výstavby v průběhu zpracování dokumentace a získání stavebního 
povolení (vše dále jen jako „předmět ochrany“). 
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8. Zhotovitel se zavazuje uzavřít s objednatelem výhradní licenční smlouvou, na jejímž základě udělí 
(jakožto poskytovatel práv k předmětům ochrany) objednateli (jakožto nabyvateli práv k předmětům 
ochrany) zcela bezúplatně výhradní licenční oprávnění k předmětům ochrany v maximálním možném 
rozsahu, spolu s dalšími oprávněními dotýkajícími se osobnostních práv autorských k dílům (jako jsou 
oprávnění ke zveřejnění, úpravám, zpracování, spojení či zařazení do souboru) a spolu s oprávněními 
k poskytování takto nabytých práv či k jejich převodům na kterékoliv třetí osoby dle výběru objednatele. 
Závazné znění výhradní licenční smlouvy je součástí této smlouvy o dílo jako její příloha č. 4. 

 
9. Zhotovitel se zavazuje zajistit a zcela vypořádat na své straně nabytí práv týkajících se předmětů 

ochrany od autorů těchto předmětů ochrany (fyzických osob, které se budou tvůrčím způsobem podílet 
na plnění povinností zhotovitele dle této smlouvy o dílo) v maximálním možném rozsahu, vždy však 
nejméně v rozsahu potřebném pro možnost udělení všech oprávnění vyžadovaných výhradní licenční 
smlouvou dle předchozího odstavce (příloha č. 4). Zhotovitel je povinen předložit na vyžádání 
objednateli doklady osvědčující vypořádání práv v požadovaném rozsahu. 

  
 
 

XI. Záruční doba, doba odpov ědnosti za vady, náhrada škody 
 
1. Záruční doba je sjednána na 6 let a začíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí projektové 

dokumentace. Zhotovitel dopovídá za to, že projektová dokumentace je vyhotovena podle podmínek 
smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté ve smlouvě. 

 
2. Smluvní strany se dohodly, že po záruční dobu má objednatel právo uplatnit vůči zhotoviteli práva 

z odpovědnosti za vady, zejména právo na bezplatné odstranění vad díla. Objednatel je povinen vady 
reklamovat písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil, a to kdykoliv v průběhu trvání záruční 
doby (odchylně od ustanovení § 562 obchodního zákoníku). Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů 
po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává a jakou lhůtu navrhuje 
k odstranění, popř. zda reklamaci odmítá jako nedůvodnou, s uvedením důvodu odmítnutí. Pokud tak 
neučiní, má se zato, že důvodnost reklamace uznává v plném rozsahu. Práva z odpovědnosti za vady 
se považují za včas uplatněná, pokud je reklamace odeslána objednatelem nejpozději v poslední den 
záruční doby. Smluvní strany jsou povinny vést komunikaci týkající se reklamací přednostně v písemné 
formě, doporučenými zásilkami prokazatelně předanými k přepravě poskytovateli poštovních služeb, 
adresovanými na adresu sídla smluvních stran dle záhlaví této smlouvy; písemnost je pokládána za 
doručenou nejpozději sedmého dne po předání k přepravě poskytovateli poštovních služeb. 

 
3. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady do 15-ti dnů po obdržení reklamace nebo do termínu 

sjednaného k odstranění reklamované vady, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou 
odborně způsobilou osobou. Veškeré takto vzniklé náklady se zavazuje objednateli zaplatit zhotovitel. 

 
4. Zhotovitel přitom neodpovídá za vady, jež mají svůj původ v podkladech objednatele nebo spočívají 

v jeho nevhodných pokynech, na jejichž dodržení i přes zhotovitelovo upozornění na jejich nevhodnost 
trval, resp. pokud zhotovitel nemohl tuto nevhodnost i při vynaložení veškeré odborné péče zjistit. 
Zavazuje se však tyto vady na žádost objednatele odstranit za úplatu. 

 
5. Smluvní strany se dohodly, že pro odpovědnostní závazky použijí v plném rozsahu ustanovení § 373, 

386, 542 až 545 a dále 560 obchodního zákoníku. 
 
 
 

XII. Pojišt ění 
 
1. Nedílnou součástí této smlouvy je pojistná smlouva č. ......................... uzavřená zhotovitelem (příloha č. 

5 této smlouvy) 
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XIII. Smluvní pokuty 
 
1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,6 % 

z celkové ceny fáze za každý i započatý den prodlení v případě, že zhotovitel: 
 

a) nedodrží termín plnění dle čl. VI této smlouvy, 
 
b) dílo bude obsahovat vady, které zapříčiní nedodržení termínu plnění dle č. VI této smlouvy.  

 
2. Smluvní strany se dohodly, že v případě nedodržení termínu splatnosti faktury vystavené zhotovitelem 

ve smyslu čl. IX je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužené 
částky za každý i započatý kalendářní den. 

 
 
 

XIV. Ostatní ujednání 
 
1.  Zhotovitel je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném 

znění, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  
  
2.  Zhotovitel je povinen umožnit Řídícímu orgánu Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (dále 

jen "ŘO OP VaVpI") přístup i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají 
ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za 
předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. § 11 písm. c) a d), § 12 
odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění), a to nejméně po dobu 10-ti 
let a současně po uplynutí 3 let od ukončení OP VaVpI podle čl. 90 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, tj. 
nejméně do roku 2020, a to podle toho, co uplyne později. Zhotovitel je povinen rovněž smluvně zajistit, 
aby ŘO OP VaVPI byl oprávněn obdobným způsobem kontrolovat i případné subdodavatele zhotovitele. 

  
3.  Zhotovitel je povinen uvádět povinné prvky publicity na všech tištěných dokumentech vytvořených v 

souvislosti s dílem. Jedná se např. o prezentace, pozvánky, vystavované faktury, objednávky, smlouvy, 
tj. materiály, které jsou určeny odborné nebo širší veřejnosti (nevztahuje se na interní účetní 
dokumentaci, na projektovou dokumentaci apod.). Povinné prvky publicity poskytne zhotoviteli na 
vyžádání objednatel. 

 
4. Zhotovitel stvrzuje, že: 
 

- je seznámen s rozsahem a povahou díla, 
- jsou mu známé veškeré technické, kvalitativní a další nezbytné podmínky k provedení díla, 
- disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné, 
- zajistí a bude financovat veškeré subdodavatelské práce, za které ponese záruku v plném rozsahu. 
 

5. Od smlouvy může odstoupit každý z účastníků v souladu s obchodním zákoníkem (§ 344 a následující). 
V případě odstoupení od této smlouvy je odstupující strana povinna nahradit celou prokázanou výši 
škody, která by takovým aktem vznikla druhé smluvní straně, s výjimkou odstoupení od této smlouvy 
z důvodů podstatného porušení smluvních povinností tou kterou smluvní stranou. V případě odstoupení 
od této smlouvy objednatelem z důvodu podstatného porušení smluvních povinností zhotovitelem vzniká 
objednateli právo vůči zhotoviteli na úhradu vícenákladů vynaložených objednatelem v souvislosti 
s obstaráním dokončení díla dle této smlouvy v sjednaném rozsahu jinou odborně způsobilou osobou. 

 
6. Smluvní strany se dohodly, že považují porušení níže uvedených smluvních povinností za podstatné: 
 

- zhotovitel nedodá nebo neprovede některé části díla v rozsahu a podmínkách uvedených v čl. IV této 
smlouvy 
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- zhotovitel nedodrží zaručené vlastnosti díla specifikované článkem III této smlouvy podle platných 
ČSN, prováděcích předpisů apod. 

- zhotovitel nebude respektovat požadavky a připomínky objednatele k rozpracované projektové 
dokumentaci. 

 
7. Smlouva o dílo může být ukončena dohodou obou stran, přičemž objednatel uhradí zhotoviteli 

prokazatelně vynaložené náklady spojené se zhotovením díla ke dni zániku smlouvy a zhotovitel předá 
objednateli výsledky prací provedených ke dni zániku smlouvy. 

 
8. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozví v souvislosti 

s plněním svých závazků dle této smlouvy a na jejichž utajení má objednatel zájem. Zejména se 
zavazuje neposkytovat žádné údaje týkající se díla či stavební akce dle této smlouvy mimo okruh osob 
podílejících se se souhlasem objednatele na zpracování projektové dokumentace. 

 
9. Veškeré případné změny, vyplývající z obsahu závazku, budou řešeny dohodou smluvních stran formou 

písemných vzestupně číslovaných dodatků k této smlouvě. K návrhu dodatku se smluvní strany zavazují 
vyjádřit ve lhůtě 7 - mi kalendářních dnů od doručení návrhu dodatku druhé smluvní straně. Sporné 
otázky vzniklé v průběhu zpracování díla je oprávněna uplatnit kterákoliv ze smluvních stran u věcně a 
místně příslušného obecného soudu, pokud nedojde k dohodě. 

 
10. Zhotovitel nemá námitek proti zveřejnění informací z tohoto smluvního vztahu. 
 
11. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy jsou závazná i pro právní nástupce obou smluvních stran. 

Změnu právní či hospodářské subjektivity jsou strany povinny oznámit písemně bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do sedmi dnů poté, co u nich nastala, druhé straně. Smluvní strany se dohodly o 
užití obchodního zákoníku na jejich závazkový vztah dle této smlouvy. 

 
12. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana 2 

výtisky. Každý stejnopis má platnost originálu. Stejně bude postupováno v případě uzavírání dodatků 
k této smlouvě o dílo. 

 
13. Smluvní strany vzájemně prohlašují, že smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy 

jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, 
že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě nepravdivých jimi uvedených 
údajů a na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy připojují své podpisy. 

 
14. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. 
 
 
 
 
V Pardubicích dne: ................................   V .......................... dne: ................................. 
 
 
 
 
 
...........................................................   ................................................................... 
                Za objednatele             Za zhotovitele 

prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. 
rektor 
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Přílohy, které tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo: 
 
1. Základní zadání 
 
2. Rozsah a obsah předmětu díla 
 
3. Harmonogram postupu prací 
 
4. Licenční smlouva ze dne ....................................... 
 
5. Pojistná smlouva č. ....................................... 
 


