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SMLOUVA  O DÍLO 
 
Č. objednatele:  
Č. zhotovitele: 

 
I. 

Smluvní strany 
 
Objednatel:   MĚSTO TŘEBÍČ 

    zastoupené místostarostou Vladimírem Malým 
se sídlem:   Karlovo nám. 104/55, 674 01  Třebíč 
IČ:    00290629 
bankovní spojení:   329711/0100 
oprávnění jednat:   ve věcech smluvních – p. Vladimír Malý, místostarosta 
                  ve věcech technických – Bc. Aleš Kratina 
 

a 
 
Zhotovitel:   HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. 

    zastoupený prokuristou společnosti Ing. Václavem Starým   
se sídlem:   Sokolovská 94/100, 186 00 Praha  
IČ:    45797170 
DIČ:    CZ45797170 
bankovní spojení:   ING Bank N.V., č. účtu 1000449603/3500 
 
  

II. 
Předmět smlouvy 

 
1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje, že pro objednatele zhotoví aktualizaci „Komparativní studii variant 

obchvatu silnice I/23 v oblasti města Třebíč“ a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny díla.  
 

2. Dílo bude vypracováno na základě vstupních údajů a podkladů města Třebíč.    

Objednané dílo bude zpracováno a členěno takto: 
 
A. Definice variant pro srovnání: 

a)  aktuální (dle dokumentace Metroprojekt, 2017), 
b)  exogenní (dostupná na http://obchvat.trebic.cz ), 
c)  kolem Zámečku (původní, tzv. varianta č.1 z roku 2004). 

 
B.    Územně plánovací posouzení: 

a)  Soulad hodnocených tras s platnou územně plánovací dokumentací všech dotčených obcí – 
indikátor: délka úseku, která je v souladu, rozpory se zastavitelnými plochami. 
b)  Jednoduché zohlednění podílu převedené dopravy ze současného průtahu I/23 přes město. 

 
C.    Posouzení vlivů na životní prostředí dle již zpracovaných podkladů 

a)  Analýza hlukové studie z dopravy na hodnocených trasách na základě modelových intenzit dopravy – 
indikátor: počet osob zasažených hlukem (z již provedených měření). 
b)  Analýza rozptylové studie vlivem dopravy na hodnocených trasách na základě modelových intenzit 
dopravy – indikátor: počet osob zasažených imisemi. 
c)  Vliv hodnocených tras na faunu a flóru (vč. ÚSES) – indikátor: hodnotící číslice. 
d)  Odhad záborů zemědělského půdního fondu pro hodnocené varianty (včetně porovnání záborů I. a II. 
tříd ochrany ZPF) – indikátor: zábor v ha. 
e) Vyhodnocení dopadu na migrační prostupnost území. 
f)   Odhad záborů pozemků určených pro funkci lesa pro hodnocené varianty – indikátor: zábor v ha. 
g)  Vliv hodnocených tras na povrchové a spodní vody – indikátor: hodnotící číslice. 
h)  Vliv hodnocených tras na krajinný ráz – indikátor: hodnotící číslice. 
i)   Celkové shrnutí a srovnání dopadů hodnocených tras na životní prostředí a veřejné zdraví – indikátor: 
hodnotící číslice. 
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D.     Závěrečné srovnávací posouzení 
a)  Definice kritérií pro srovnání hodnocených tras. 
b)  Shrnutí kvantitativních indikátorů, kladů a záporů hodnocených tras. 
c)  Identifikace a shrnutí kritických faktorů proveditelnosti hodnocených tras. 
d)  Doporučení nejvhodnější varianty trasy a návrh způsobu, jak zmírnit zbývající rizika při zohlednění 
obav dotčených subjektů. 

 
 
V rámci předmětu plnění bude zajištěno a předáno objednateli zejména : 

- zpracování studie ve čtyřech tištěných provedeních a 1x digitálně na CD nosiči ve formátu *word, *pdf. 
 

 
III. 

Cena díla 

 
Cena díla je určena dohodou smluvních stran dle zák.č. 526/1990 Sb., o cenách,v platném znění a je pevná 
po celou dobu plnění. Cena díla v rozsahu dle čl. II činí  

 
 
Cena bez DPH    484.600,- Kč  
 
DPH    101.766,- Kč 
 
Cena vč. DPH    586.366,- Kč  

 
 

IV. 
Doba plnění a předání díla 

 
1.    Dílo bude zhotovitelem dokončeno a objednateli protokolárně předáno do 31.08.2018. 
 
2.    Zhotovitel zašle objednateli dílo k předběžné kontrole v elektronické podobě do 15.08.2018.  Objednatel 
se ve lhůtě 14 dnů k dílu vyjádří. Pokud tak neučiní, mají strany za to, že objednatel nemá připomínky. 
 
3.  Dílo bude předáno na základě písemného předávacího protokolu, který vyhotoví zhotovitel díla. 
Objednatel do něj uvede případné vady a nedodělky a strany dohodnou termín odstranění. 

 
 

V. 
Platební podmínky 

 
1. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě faktury vystavené zhotovitelem. 

  
2. Peněžitý závazek je splněn dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu 

zhotovitele. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
úrok z prodlení v zákonné výši. 

 
 

VI. 
Přechod vlastnického práva a poskytnutí licence 

 
1. Vlastnictví k dílu (čl. II) přechází na objednatele podpisem písemného protokolu o předání a převzetí 
díla.  Dílo je předmětem autorského práva, zaplacením ceny díla objednatel od zhotovitele získává časově 
neomezenou výhradní licenci dílo užívat, zejména pro svoje potřeby, v původní nebo zpracované či jinak 
změněné podobě, všemi způsoby užití a v územně i časově neomezeném rozsahu. Odměna za poskytnutí 
licence je zahrnuta v ceně díla.  

 
 
 

VII. 
Odpovědnost za škodu a prodlení 

 
1. V případě, že je zhotovitel v prodlení s termínem plnění díla dle čl. IV. této smlouvy, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý i jen započatý den 
prodlení. Smluvní strany se dohodly, že je právem objednatele, započíst celou výši smluvní pokuty proti 
dosud nevyplacené ceně díla. 
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2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu v dohodnutém 
termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i jen započatý den 
prodlení. 
 
3. Uplatnění smluvní pokuty nemá vliv na případnou náhradu škody. 
 
 
 

VIII. 
Odstoupení od smlouvy 

 
1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil nedostatky vzniklé vadným plněním a dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomuto účelu poskytnuté 
objednatelem a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit. 
 
2. Od této smlouvy je oprávněna odstoupit kterákoli ze smluvních stran, jestliže druhá strana smlouvu poruší a 

své porušení nenapraví ani do 14 dnů ode dne písemného upozornění. V případě, že smlouva bude 
předčasně ukončena z důvodů na straně zhotovitele, je objednatel oprávněn zajistit si provedení díla třetí 
stranou. Případné zvýšení nákladů na dokončení díla uhradí zhotovitel. 

3. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení písemného oznámení druhé smluvní straně. V pochybnostech 

se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání. 

 
 

IX. 
Závěrečná ujednání 

 
1. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy se řídí platným českým právem, zejména zák. č. 89/2012 Sb. 
Občanský zákoník.  

 
2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, do dne předání a převzetí díla. Smlouva zanikne řádným splněním 
závazku nebo dohodou účastníků. 

 
3. Smlouvu lze změnit pouze na základě písemné dohody účastníků ve formě dodatků ke smlouvě, které 
budou číslovány v řadě vzestupné. 
 
4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti jejím podpisem. Je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž 
objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení. 
 
5. Účastníci prohlašují, že smlouvu uzavřeli svobodně a vážně, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za 
nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují oprávnění zástupci smluvních 
stran své vlastnoruční podpisy. 

 
 

6. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené 
městem Třebíč, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této 
smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této 
smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti, uvedené ve 
výše uvedené smlouvě, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 
dalších podmínek. 
 
7. O uzavření této smlouvy rozhodla rada města dne svým usnesením č. ...............  

 
 

V Třebíči dne:        V Brně dne:  
 
Objednatel:       Zhotovitel: 
 
 
 
…………………………………………                              ……………………………………………….. 
                 Město Třebíč                HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.          
              p. Vladimír Malý            Ing. Václav Starý 
     místostarosta       prokurista společnosti 


