
SMLOUVA O DÍLO 
o dodávce projektových prací a inženýrské činnosti 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „smlouva o dílo" nebo „smlouva") 

Níže uvedené smluvní strany 

OBJEDNATEL: 
sídlem: 

v 
IC : 
DIČ: 
zastoupené: 
Bankovní spojení: 
Č. účtu: 
Ve věcech smluvních: 
Telefon: 
e-mail: 
Ve věcech te chnických: 
Telefon: 
e-mail: 
(dále jen objednatel) 

Město Opočno 
Kupkovo nám. 247, 517 73 Opočno 
00275191 
CZ00275191 
Šárkou Škrabalovou, starostkou 
ČS, a.s., pobočka Opočno 
19-1242059309/0800 
Šárka Škra bálová 
728 923 096 
skrabalova@mu.opocno.cz  
Ing. Markéta Fingrálová 
494 668 338, 602 658 779 
fingralova@mu.opocno.cz 

a 

ZHOTOVITEL: 
Se sídlem: 
IČ: 
DIČ: 
Statutární orgán: 
Smluvní zástupce: 
Technický zástupce: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zápis v obchodním rejstříku: 
(dále jen zhotovitel) 

Proxion s.r.o. 
Hurdálkova 156, 547 01 Náchod 
252 64 451 
CZ25264451 
Ing. René Hubka a Ing. Petr Tichý - jednatelé 
Ing. René Hubka a Ing. Petr Tichý 
Ing. René Hubka, Ing. Petr Tichý, Ing. Jan Jireček, Ing. Zdeněk Bauer 
ČSOB a.s., pobočka Náchod. 
274235173/0300 
vedeném Krajským soudem v H. Králové sp.zn. C, vložka 11206 

výslovně ujednávají, že jejich závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem. 

Zhotovitel podpisem této smlouvy o dílo prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem předmětu 
plnění, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla, a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy a že i 
v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy. 

Zhotovitel podpisem této smlouvy o dílo v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve 
veřejné správě bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

1. Článek - předmět smlouvy 
1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a 

objednatel se zavazuje dílo převzít zaplatit za n ěj sjednanou cenu. Dílem podle této smlouvy se r ozumí 
provedení projektových a souvisejících inženýrských prací v rámci veřejné zakázky s názvem „Opočno -
Ořechová II". Projekt řeší přípravu pozemku p. č. 1306/1 v obci Opočno, k. ú. Opočno pod Orlickými 
horami pro zástavbu rodinnými domky. 

a) Předmětem plnění zakázky je zpracování projektové dokumentace objektů technické a dopravní 
infrastruktury SO-Ol až S0-08 pro územní a stavební řízení, včetně odbytových rozpočtů a výkazů 
výměr. Rozsah a obs ah PD musí odpovídat vyhl.č. 503/2006 Sb., v platném znění a vyhl. č. 499/2006 
Sb., v platném znění. Součástí zakázky bude geometrický plán dělení pozemku pro výstavbu rodinných 
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domů (objekt SO-08) dle zastavovací studie lokality Ořechová II. v Opočně (viz příloha této smlouvy). 
V severozápadní části bude mezi zastavovaným územím a komunikací II. třídy navrženo protihlukové 
opatření. 
- Dokumentace pro územní rozhodnutí 
- Dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech prováděcí dokumentace 

• položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude zpracován bez 
uvedení odkazu na konkrétní výrobky, výrobce (oceněný, slepý) 

• zpracování plánu organizace výstavby 
• zpracování plánu BOZP 
• návrh harmonogramu stavebních prací 
• geologický průzkum , 

b) projednání dokumentace s dotčenými orgány a správci inženýrských síti. Jejich připomínky budou 
zohledněny v konečném provedení projektové dokumentace. 

c) Vydání územního a stavebního povolení 
d) PD IS bude vyhotovena v počtu 6 paré a v d igitální podobě. 
e) Autorský dozor , , , . 

- součinnost při zadávacím řízení na zhotovitele stavby, zejmena zpracovaní odpovedj na dotazy 
k projektové části zadávací dokumentace a posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké 
nabídkové ceny, bude-li objednatelem požadováno. Sjednanou součinnost zhotovitel objednateli 
poskytne i v případě opakování zadávacího řízení. 

- kontrola dodržování projektové dokumentace při realizaci stavby, 
- účast na pravidelných kontrolních dnech a na mimořádných jednáních svolaných objednatelem 

nebo dodavatelem stavby (dle potřeby, minimálně 2x měsíčně po dobu 8 měsíců), 
- podávání vysvětlení projektové dokumentace potřebné pro plynulost výstavby, 
- vyjadřování se ke změnám projektové dokumentace vyvolaným průběhem prací nebo ke zmenam 

projektové dokumentace navrženým dodavatelem nebo objednatelem, a to zápisem do stavebního 
deníku vedeného dodavatelem stavby nebo do protokolu z kontrolního dne, 

- provádění zápisů do stavebního deníku vedeného dodavatelem stavby o svých zjištěních a 
závěrech, případně poskytování vyjádření na kontrolních dnech, 

- v případě nutnosti neprodlené informování objednatele o všech závažných okolnostech 
souvisejících s prováděním výstavby, 

- provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky, změny). 

1.2 Výkon projektových a inženýrských služeb dle bodu 1.1 se sjednává v tomto rozsahu: , 
- vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení v podrobnostech prováděcí 

dokumentace 
zapracování požadavků objednatele ^ ^ w, . ' u 

- zapracování oprávněných požadavků dotčených orgánů, správců sítí a dalších zainteresovaných 
subjektů do dokumentace vč. jejich písemného vyjádření _ 

- provedení všech činností nezbytných k zajištění podání žádosti o vydaní územního rozhodnuti a ^ 
stavebního povolení, a to včetně podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povoleni 

- položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výk azem výměr bez uvedení odkazu na 
konkrétní výrobky, výrobce 

- položkový rozpočet (oceněný) s výkazem výměr 
- projednání dokumentace pro účely řízení o povolení stavby ( 
- zajištění veškerých podkladů, vyjádření a stanovisek vedoucích k vydaní pravomocného stavebního 

povolení s nabytím právní moci 
- součástí ceny inženýrských činností nejsou níže uvedené poplatky: 
- správní poplatky , v , , L , ... ... 
- případně další poplatky, pokud budou požadovány. Tyto poplatky budou prefakturovany objednateli 

dle vzniklé skutečnosti. 

1.3 Dokumentace dle čl.1.2, tj dokumentace pro územní rozhodnutí i stavební povolení bude objednateli 
předána v tištěné formě v počtu 6 vyhotovení. 

1 4 Dokumentace bude objednateli předána rovněž lx v digitalizované formě, a to textové části ve formátech 
*.pdf, případně *.doc a * xls a výkresové části ve formátech *.pdf, *.dwg, připadne *.dgn. 

1.5 Objednatel se zavazuje za práce a služby uvedené v ČI. 1.2 až 1.4 uhradit zhotoviteli cenu ve výši a 
způsobem uvedeným v čl. 3 a 4 této smlouvy o dílo. 
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2. Článek - lhůty plnění díla 
2.1 Vypracování dokumentace včetně projednání bude probíhat v těchto termínech: 

a) PD pro územní řízení: do 3 měsíců od uzavření smlouvy o dílo 

b) Vydání územního rozhodnutí: do 5 měsíců od uzavření smlouvy o dílo 

c) PD pro stavební řízení: do 2 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí 

d) Vydání stavebního povolení do 4 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí 

2.2 Termíny plnění mohou být upraveny pouze po dohodě obou smluvních stran dodatkem k této smlouvě o 
dílo na základě rozšíření předmětu plnění nebo v případě vzniku nepředvídatelných skutečností, majících 
vliv na průběh plnění díla. 

2.3 Předmět plnění dle této smlouvy bude splněný řádným provedením díla a/nebo jeho dílčí části, bez vad a 
nedodělků, jeho vypracováním a odevzdáním objednateli v dohodnutém počtu vyhotovení. O předání 
dílčích částí díla budou sepsány dílčí předávací protokoly, o předání kompletního díla bude sepsán 
závěrečný předávací protokol. 

2.4 Zhotovitel je oprávněn k přiměřenému prodloužení lhůt dle čl. 2.1 pouze v těchto případech: 
• Dodatečné požadavky objednatele na změnu nebo úpravu díla již zpracované a odsouhlasené jsou 

důvodem pro změnu termínu dokončení, pokud se strany nedohodnou jinak, 
• Pokud se orgány a organizace nevyjádří k dokumentaci v zákonné lhůtě, přestože o takové 

vyjádření či stanovisko zhotovitel řádně a včas po žádal, 
• Pokud objednatel bude požadovat i vyhotovení jiných částí dokumentace, než těch, které jsou 

předmětem smlouvy nebo pokud objednatel omezí nebo rozšíří rozsah stavby, která je předmětem 
vypracování dokumentace, 

• Pokud k prodlení dojde z jiných prokazatelných důvodů neležících na straně zhotovitele. 

2.5 Pro plnění díla dle této smlouvy jsou pro zhotovitele závazná ustanovení a požadavky objednatele, které 
byly předány pro zpracování nabídky na tuto veřejnou zakázku. Zhotovitel je povinen provést dílo v 
souladu s obecně závaznými právními předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, 
ustanoveními této smlouvy, se svojí nabídkou ze dne 5.10.2016 a se zadávacími podmínkami 
vyplývajícími ze zadávací dokumentace pro zadání této zakázky. 

3. Článek - cena díla 
3.1 Cena je stanovena na zák ladě nabídky uchazeče. 

Cena díla činí: 
- základní cena bez DPH jedno tlivých částí díla 

• zpracování PD pro územní řízení (bez DPH) 98.000,-Kč 
• provedení všech činností nezbytných k zajištění podání žádosti o vydání územního rozhodnutí, a 

to včetně podání příslušných žádostí žádosti o vydání územního rozhodnutí (bez DPH) 
30.000,-Kč 

• zpracování PD pro stavební řízení v podrobnostech prováděcí dokumentace (bez DPH) 
386.000,-Kč 

• všech činností nezbytných k zajištění podání žádosti o vydání stavebního povolení, a to včetně 
podání příslušných žádostí žádosti o vydání stavebního povolení (bez DPH) 

15.000,-Kč 
• autorský dozor (bez DPH) 20.000,-Kč 

- základní cena bez DPH celkem 549.000,-Kč 
- DPH v sazbě 21 % 115.290,-Kč 
- celková cena včetně DPH 664.290,-Kč 

3.2 Výsledná cena díla 549.000,- Kč bez DPH (slovy: pětsetčtyřicetdevěttisíc korun českých) je 
stanovena jako cena maximální, konečná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na 
realizaci díla v rozsahu dle této smlouvy o dílo. 

3.3 Výsledná cena díla dle čl. 3.2 je platná do doby řádného dokončení a předání díla objednateli. 
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3.4 Změna sjednané ceny je možná pouze: 
3.4.1 pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení dojde ke změnám sazeb DPH, 
3.4.2 pokud objednatel bude požadovat i vyhotovení jiných částí dokumentace, než těch, které jsou 

předmětem smlouvy nebo pokud objednatel omezí nebo rozšíří rozsah stavby, která je předmětem 
vypracování dokumentace, 

3.4.3 pokud se při vypracování jednotlivých částí díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání 
smlouvy zhotoviteli známy, zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl s vynaložením nejvyšší odborné 
péče předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 

3.5 Způsob sjednání změny ceny: 
3.5.1 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen 

provést výpočet změny ceny a před ložit jej objednateli k odsouhlasení. 
3.5.2 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 

objednatelem v písemném dodatku k této smlouvě. 
3.5.3 Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 

zhotovitelem v písemném dodatku k této smlouvě. 
3.5.4 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost 

jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, 
že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na 
zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto 
smlouvou o dílo. 

4. Článek - platební podmínky 
4.1 Podkladem pro zaplacení sjednané ceny je faktura (faktury), která bude obsahovat náležitosti daňového 

dokladu stanovené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví. 

4.2 Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné zálohy. 

4.3 Právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem předání sjednaného předmětu dílčího nebo konečného plnění 
v rozsahu dle čl. 1 a lhůtách dle čl. 2 této smlouvy. Fakturu zhotovitel vystaví do 14 dnů po předání díla 
(nebo jeho dílčích částí). Přílohu faktury tvoří předávací protokol, potvrzený zástupci obou smluvních 
stran. 

4.4 Splatnost faktury je 15 dnů ode dne jejího doručení objednateli. V případě, že faktura nebude obsahovat 
některou ze zákonem stanovených náležitostí, má zadavatel právo vrátit ji zhotoviteli k doplnění či 
opravě. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne opětovného doručení faktury objednateli. 

4.6 Fakturace bude prováděna formou dílčích faktur, doložených předávacím protokolem a konečné faktury, 
doložené závěrečným protokolem; to vše v členění dle čl. 3.1 této smlouvy s tím, že: 

• První fakturace bude po zpracování a předání PD pro územní řízení 
• Druhá fakturace bude po provedení všech činností nezbytných k zajištění podání žádosti o vydání 

územního rozhodnutí, a to včetně podání příslušné žádosti o vydání územního rozhodnutí 
• Třetí fakturace bude po zpracování a předání PD pro stavební řízení v podrobnostech prováděcí 

dokumentace 
• Čtvrtá fakturace bude po provedení všech činností nezbytných k zajištění podání žádosti o vydání 

stavebního povolení, a to včetně podání příslušné žádosti o vydání stavebního povolení 
• autorský dozor bude fakturován měsíčně, na základě potvrzeného zjišťovacího protokolu 

Platby budou účtovány a prováděny výhradně v CZK. 

4.7 Oprávněně vystavenou fakturu je objednatel povinen přijmout a uhradit. Odmítnout úhradu faktury je 
objednatel oprávněn do uplynutí data její splatnosti a pouze v případě, že dílo má vady nebo faktura 
obsahuje nesprávné nebo neúplné věcné či cenové údaje. 

4.8 Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem 
odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 
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4.9 V p*PaJ?ě zj|štěni závadY na plněný díla ze strany zhotovitele je oprávněn objednatel zadržet úhradu 
nejblizsi faktury do doby odstraněni závady. Objednatel je povinen zjištěnou vadu zhotovitele a 
pozastaveni plateb z důvodu zjištění vady oznámit zhotoviteli písemně. 

4.10 Pokud zhotovitel vykoná jakékoliv vícepráce nebo mu vzniknou dodatečné náklady a budou odsouhlaseny 
oběma stranami v dodatku k této smlouvě, bude takováto dodatečná částka zahrnuta do příslušné faktury 
oddelene. ' 

4.11 Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z př idané 
hodnoty, ve zněni pozdějších předpisů (zákon o DPH), je povinen neprodleně o tomto informovat 
objednatele. 

4.12 Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu § 106a 
zakona o DPH, je^objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na 
ucet správce dane v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena cena díla a 
zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH. 

4.13 Dojde-li po uzavřeni smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách České daňové 
správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat objednatele. 

5. Článek - spolupůsobení a podklady objednatele 

5.1 Objednatel poskytne zhotoviteli veškeré informace a podklady ve svém vlastnictví potřebné k plnění díla. 

5.2 Objednatel bude zhotovitele informovat o všech změnách, které mu budou známy a které mohou ovlivnit 
plněni díla. 

6. Článek — kvalitativní podmínky a záruka za dílo 

6.1 Zhotovitel odpovídá za to, že provedené dílo je v okamžiku předání a převzetí prosté jakýchkoli vad. 
Objednatel je oprávněn případné zjištěné vady oznámit (reklamovat vady plnění) zhotoviteli ve lhůtě 60 
mesícu ode dne převzetí (poslední části) díla dle závěrečného předávacího protokolu. 

6.2 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Zhotovitel zároveň zodpovídá za to, že dílo bude provedeno dle 
podmínek této smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

6.3 Záruční doba se sjednává na 60 měsíců a začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem dle závěrečného 
predavaciho protokolu. 

6.4 Objednatel je oprávněn reklamovat záruční vady po celou dobu trvání záruční doby. Reklamace musí být 
radne doloženy a musí mít písemnou formu. 

6.5 Oprávněně reklamované vady budou zhotovitelem odstraněny bez zbytečného odkladu a bezplatně. 
Termín pro odstranění vad bude stanoven písemnou dohodou obou smluvních stran. 

6.6 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vyplývají z neúplných nebo chybných podkladů, předaných 
k plněni díla ze strany objednatele, případně z chybných pokynů objednatele, na jejichž chybnost nebo 
nevhodnost objednatele písemně upozornil. 

6.7 Zhotovitel prohlašuje, že nese odpovědnost za škody, které vzniknou objednateli při přípravě a/nebo 
realizaci díla dle této smlouvy, zejména v důsledku chybných údajů, výpočtů nebo chyb ve výkresové 
časti dokumentace. 

7. Článek - sankce, smluvní pokuty 

7.1 V případě prodlení ve lhůtách plnění díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve 
vysi 500,- Kč, za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele řádně 
dílo provést. 

7.2 V případě prodlení ve sjednaných lhůtách pro odstranění vad díla, které bude dílo vykazovat při 
předávacím řízení (i dílčím) nebo v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní 

5 z 7 stránek 



pokutu ve výši 300,- Kč, za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost 
zhotovitele vady řádně odstranit. 

7.3 V případě p rodlení s termínem splatnosti faktury nebo její části je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli 
úrok z prodlení ve výši 0,02 procenta z dlužné částky za každý den prodlení. 

7.4 Pro úhradu smluvních pokut a úroků z prodlení je stanovena lhůta splatnosti 30 dnů od doručení 
příslušného platebního dokladu. 

7.5 Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané sankce hradí 
povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou 
lze vymáhat samostatně. 

8. Článek - odstoupení od smlouvy 
8.1 Obě smluvní strany jsou oprávněny k odstoupení od smlouvy v případě závažného porušení smluvních 

podmínek ze strany druhé smluvní strany. Za závažné porušení smlouvy se p ovažuje zejména neplnění 
sjednané kvality, rozsahu, a lhůt plnění díla (lhůta delší než 30 dní od stanoveného termínu předání) 
a neplnění sjednaných podmínek pro úhradu ceny díla. Dále je za závažné porušení smluvních podmínek 
jednání druhé strany v rozporu s dobrými mravy. 

8.2 Dojde-li k odstoupení od smlouvy na straně objednatele z důvodů, prokazatelně a objektivně 
nezaviněných zhotovitelem, uhradí objednatel zhotoviteli rozpracovanou část díla. Zhotovitel bude účtovat 
objednateli rozpracované práce a ostatní náklady, vzniklé v souvislosti s plněním díla ve výši, odpovídající 
stavu ke dni právního účinku odstoupení. Rozpracované práce a ostatní podklady budou protokolárně 
předány objednateli. 

8.3 Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení odstoupení druhé smluvní straně. 

9. Článek - provedení díla 
9.1 Zhotovitel provede dílo na svou odpovědnost, na svůj náklad a na své nebezpečí. Zhotovitel provede dílo 

v souladu s obecně závaznými předpisy, s podmínkami této smlouvy, zadávací dokumentací a dílo předá 
objednateli protokolárně. 

9.2 Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude provedeno s nejvyšší péčí a odborností v souladu s platnými 
technickými a legislativními normami České republiky. 

9.3 Odstoupení od smlouvy při zmaření díla, případně nedodržení sjednaných lhůt, z důvodů uvedených v čl. 
9.3 není smluvními stranami považováno za neplnění smlouvy s možností uplatnit smluvní sankce. 
V případě „zásahu vyšší moci" se smluvní strany zavazují řešit uvedenou situaci dohodou a na základě 
uzavření smluvního dodatku. Úhrada prokazatelně provedených prací v případě zmaření díla se bude 
v rámci smluvního dodatku řešit obdobně jako v čl. 8.2 této smlouvy o dílo. 

10. Článek - ochrana autorských práv 
10.1 Předáním a převzetím díla přechází vlastnické právo k předmětu díla na objednatele. Autorská práva 

zhotovitele zůstávají zachována. Objednatel předáním a převzetím nabývá právo dílo neomezeně užít a 
vykonávat veškerá práva vyplývající z práva dílo užít ve smyslu ustanovení §12 odst. 4, písmeno a) až f) 
zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, v platném znění, zejména tedy dílo použít pro všechny 
činnosti spojené s přípravou a následnou realizací stavby nebo jiné činnosti, která je předmětem díla. 
Objednatel je oprávněn v případě potřeby předané dílo (každý její svazek) rozmnožovat a předat ji třetím 
osobám, ale pouze za účelem dosažení cíle, ke kterému je dokumentace určena. Objednatel je rovněž 
oprávněn užít dílo k veřejné propagaci investičního projektu nebo propagaci svojí činnosti, včetně 
propagace komerčního charakteru. 

10.2 Veškeré f inanční nároky zhotovitele včetně využití autorských práv uvedených v čl. 10.1 jsou vyrovnány 
zaplacením ceny dle čl. 3 této smlouvy o dílo. V případě, že provedením díla anebo jeho předáním 
objednateli došlo k jakémukoli porušení práv třetích stran, se zhotovitel zavazuje, že v plném rozsahu 
odškodní objednatele v souvislosti se všemi nároky uplatněnými jakoukoli třetí stranou. 
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10.3 Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny druhou smluvní 
stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k 
jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. 

11. Článek - pojištění 

11.1 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této smlouvy až do uplynutí záruční doby uzavřené 
pojištění profesní odpovědnosti a být tak pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností minimálně na 
škodu ve výši 1 mil. Kč. Příslušnou pojistku je zhotovitel povinen předložit objednateli před při uzavření 
této smlouvy a je rovněž povinen kdykoliv na požádání v originále ji předložit zástupci objednatele k 
nahlédnutí. 

11.2 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen 
poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. 

11.3 Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

11.4 V případě, že zhotovitel nebude udržovat pojištění svojí profesní odpovědnosti nejméně ve sjednané výši, 
jedná se o podstatné porušení smlouvy o dílo a objednatel má tak právo na odstoupení od smlouvy o 

12. Článek - závěrečná ustanovení 
12.1 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že 

uzavření smlouvy tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují 
vlastnoruční podpisy. 

12.2 Pokud některé z ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či zdánlivým, 
neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost smlouvy jako 
celku ani jiných ustanovení této smlouvy, pokud je takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení 
oddělitelné od zbytku této smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé 
ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji 
odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení. 

12.3 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, potvrzenými oběma smluvními stranami. 

12.4 Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze sml uvních stran obdrží 
po 2 vyhotovení. 

12.5 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. 
Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících v platném znění. 

12.6 Znění a uzavření této smlouvy o dílo bylo projednáno a schváleno radou města Opočna dne ty.. 

dílo. 

V Nácho^ V Opočně dne 

Šárka Skrabálová 
starostka města Opočno 

Hurdálkova 2O0, 547 01 Náchod. 
TH /Fax.:0441/433 1 58 IČO: 25264451J 
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