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Číslo smlouvy objednatele: 2389/2016/OŽP/VZKÚ 
Identifikátor veřejné zakázky: IVZ= P16V00000133 

 

Smlouva o dílo 
 
Smluvní strany 

 
Statutární město Ostrava   EKOTOXA s.r.o. 
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  Fišova 403/7, 602 00 Brno – Černá Pole 
zastoupené náměstkyní primátora  zastoupená jednatelem 
Mgr. Kateřinou Šebestovou  Dr. Ing. Jiřím Vrublem 

 zapsaná v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C,     
vložka 54335 

   
 __________________________________________   _________________________________________  
 
IČO:  00845451 IČO: 64608531 
DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH) DIČ: CZ64608531 (plátce DPH) 
Peněžní ústav:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Peněžní ústav: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx nebo 
  Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
    xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 __________________________________________   _________________________________________  
dále jen objednatel  dále jen zhotovitel  
 

 

 

 

Obsah smlouvy 

 

 

čl. I.  
Úvodní ustanovení  

1. Tato smlouva o dílo je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“). 

2. Účelem uzavření této smlouvy je zpracování Adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady 

a rizika vyplývající ze změny klimatu. 

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti v době 

uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé 

smluvní straně. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě, že by se jím v průběhu 

trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. 

6. Objednatel prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále jen 

„logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou 

známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel je oprávněn poskytnout 

podlicenci k užití loga města třetí osobě. 

7. Objednatel touto smlouvou poskytuje zhotoviteli bezúplatně nevýhradní oprávnění logo města užít pro 

účely dle obsahu této smlouvy, v rozsahu územně neomezeném a v rozsahu množstevně a časově 

omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel oprávnění užít logo 

města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a v rozsahu dle této smlouvy přijímá. 
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8. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva včetně veškerých příloh a dodatků bude v plném rozsahu 

zveřejněna na internetových stránkách statutárního města Ostravy (www.ostrava.cz), a to po dobu 

časově neomezenou. 

 

čl. II. 
Předmět 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zpracovat Adaptační strategii statutárního města Ostravy na 

dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu (dále též jen „Adaptační strategie“ nebo „dílo“). 

2. Specifikace předmětu plnění:  

2.1 Specifikace Adaptační strategie: 

a) vypracování jasné představy o dopadech klimatu na území města (změna teplot, srážkového 

režimu apod.) s výhledem do let 2040, 2070 a 2100; 

b) identifikace hlavních rizik v prostoru města a pro obyvatelstvo včetně míry zranitelnosti vůči 

dopadům změny klimatu; 

c) návrh vzájemně provázaných opatření v oblasti výkonu veřejné správy, řízení rizik, investiční a 

rozvojové činnosti, které pomohou dopady klimatických změn zmírnit a uchovat budoucí 

možnosti rozvoje města a bezpečnost pro jeho obyvatele;  

d) zásobník konkrétních projektů k pilotní realizaci. 

2.2 Cílem investic do adaptací bude v konečném důsledku úspora přímých i nepřímých nákladů na 

sanaci škod způsobených v důsledku změn klimatu. Adaptační strategie navrhne opatření směřujících 

ke snižování dopadů klimatické změny, tedy ke snižování teploty, zvyšování vlhkosti ve městě a 

dosažení vyšší kvality života a tím i vyšší spokojenosti obyvatel se životem  v  Ostravě. Adaptační 

opatření budou rozdělena do tří skupin: 

a)  tzv. zelená opatření (např. výsadba a péče o městskou zeleň a zelené plochy apod.) 

b) tzv. modrá opatření (např. retence vody v krajině, vytváření a revitalizace vodních ploch, 

zadržování a opětovné využití dešťové vody apod.) 

c) tzv. šedá opatření (technická – např. energeticky úsporné a inteligentní budovy, využívání 

obnovitelných zdrojů energie, klimatizace dopravních prostředků apod.) 

V průběhu zpracování Adaptační strategie bude zhotovitelem písemně svolán min. 1 x kontrolní den, 

za účasti zástupců zpracovatele, objednatele a odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města 

Ostravy, kde budou prezentovány dílčí výsledky a postup prací na zpracování Adaptační strategie. 

Kontrolní den bude svolán na odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, Prokešovo 

nám. 8, 729 30 Ostrava.  

3.    Podkladem pro realizaci této veřejné zakázky je Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách 

ČR  (schválená ČR v roce 2015 v návaznosti na Strategii EU přizpůsobení se změnám klimatu (2013)) 

– dostupné na http://www.mzp.cz/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie. Adaptační strategie bude 

současně procesně i obsahově v souladu s procesem zpracování Strategického plánu rozvoje 

statutárního města Ostravy. 

4.  Zhotovitel se zavazuje zpracovat a předat veškeré písemné výstupy z plnění předmětu této smlouvy 

objednateli, a to: 

- 1 x v elektronické verzi ve formátu *.pdf a editovatelné verzi (např.: *.doc; *.xls atd.); 

- v tištěné podobě ve 2 vyhotoveních (každé bude opatřeno razítkem a podpisem oprávněného 

zpracovatele). 

5.  Předmět smlouvy bude zpracován v souladu s příslušnými platnými právními předpisy, ustanoveními 

této smlouvy, se zadávací dokumentací k veřejné zakázce poř. č. 133/2016 a nabídkou podanou 

zhotovitelem k této veřejné zakázce. 

http://www.ostrava.cz/
http://www.mzp.cz/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie
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6. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely 

po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

 
čl. III. 
Ostatní ujednání 

1. Bude-li zhotovitelem požadována po objednateli jakákoliv součinnost v souvislosti s prováděním díla, 

je povinen ji před započetím jakéhokoliv plnění z této smlouvy dostatečně a prokazatelně specifikovat.  

2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytné podklady vztahující se k předmětu smlouvy, 

které má ve svém držení a které specifikuje zhotovitel. Objednatel se dále zavazuje podle svých 

možností přispět k získání těch podkladů v držení jiných subjektů, k nimž má odpovídající přístup, 

s cílem zabránit neefektivnímu vícenásobnému jednání s dotčenými orgány státní správy, samosprávy a 

dalšími organizacemi.  

3. Objednatel upozorní neodkladně zhotovitele na všechny změny i jiné okolnosti, které se dotýkají plnění 

předmětu smlouvy. Podstatné změny musí být oznámeny písemně. 

Zhotovitel je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně     

a s odbornou péčí. 

4.  Zhotovitel se zavazuje nezveřejňovat informace získané při plnění této smlouvy bez souhlasu 

objednatele. 

 
čl. IV. 
Doba a místo plnění 

1. Provádění díla dle této smlouvy bude započato ihned po nabytí účinnosti této smlouvy a bude 

realizováno v termínu dohodnutém mezi objednatelem a poskytovatelem v této smlouvě.   

2. Dílo bude provedeno do 10 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy.  

3. Místem plnění pro předání veškerých písemných výstupů z plnění předmětu této smlouvy je sídlo 

objednatele, tj. Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo nám. 8, 729 30 

Ostrava. 
4. Objednatel se zavazuje kompletní výstup realizace předmětu plnění, tj. Adaptační strategii převzít 

v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla se sepíše předávací protokol, 

ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. 

5. Dílo je splněno dnem jeho převzetí bez vad a nedodělků. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem 

předávacího protokolu. 

 

čl. V. 
Cena 
1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  

Cena bez DPH                 648 000,- Kč 

DPH                                                   136 080 ,- Kč  

Cena celkem včetně DPH                784 080,- Kč 

2. Cena bez DPH uvedená v odst. 1. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platí po celou 

dobu účinnosti smlouvy. 

3. Sjednaná smluvní cena bez DPH v odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré profesně předpokládané 

náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II této smlouvy.  

4. Součástí sjednané ceny bez DPH jsou veškeré práce, služby, dodávky a jiné náklady nutné a účelně 

vynaložené při plnění závazků ze smlouvy.   

5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné 

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za 

odvedení DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek 

k této smlouvě. 
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6. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 NOZ. 

 

čl. VI. 
Platební podmínky 
1. Zálohy nejsou sjednány. 

2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení a ustanovení § 2611 NOZ. 

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude mít 

náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o DPH“).  

4. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad obsahovat 

i tyto údaje:  

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření; 

b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy); 

c) obchodní firma, sídlo/místo podnikání, IČO a DIČ zhotovitele;  

d) název, sídlo IČO a DIČ objednatele, označení útvaru objednatele, který akci likviduje (odbor 

ochrany životního prostředí); 

e) číslo a datum vystavení faktury; 

f) dobu splatnosti faktury; 

g) soupis provedených prací, vč. zjišťovacího protokolu; 

h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno; 

i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu. 

5. Doba splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli, 

který ji potvrdí svým podpisem. 30 denní doba splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných 

plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škody, apod.).  

6. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní 

jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž bude ve faktuře uplatněn Pokyn Generálního 

finančního ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 

Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, v aktuálním znění. 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude chybně vyúčtována 

cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli 

k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením 

nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba 

splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

8. Objednatel je oprávněn přerušit plnění smlouvy s ohledem na tok financí statutárního města Ostravy. 

O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další postup 

plnění smluvních závazků včetně nutných úprav smluvních vztahů. 

9. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen 

oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit. 

10. Doručení faktury provede zhotovitel osobně proti podpisu oprávněné osoby objednatele nebo jako 

doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence. 

11. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem  ve faktuře bez ohledu 

na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem 

umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený 

v tuzemsku. 
12. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel 

oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo 

na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně 

na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele 

uhradit sjednanou cenu. 
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čl. VII. 
Práva z vadného plnění a záruka za jakost 

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními NOZ. 

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 24 měsíců. 

3. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí finálního díla objednatelem. Zhotovitel započne 

s odstraněním vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se 

smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do 3 pracovních dnů od započetí 

prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Obdobným způsobem se bude postupovat v případě 

uplatnění práva z vadného plnění. 

4. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný 

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné 

výši uhradit. 

5. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vady odpovídá. Ve sporných 

případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci. 

6. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci 

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle odst. 2. tohoto článku smlouvy. 

 
čl. VIII. 
Sankční ujednání 

1.  Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý 

i započatý den prodlení s předáním díla bez vad dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy. 

2. V případě, že nebude objednatelem uhrazena faktura v době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit 

zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

3. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný 

případ. 

4. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně. 

Smluvní strany se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má 

právo také na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

5. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 
6. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní 

pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

 
čl. IX. 
Utajované a důvěrné skutečnosti 

1. Smluvní strany se zavazují, že při realizaci předmětu této smlouvy a jejich dodatků budou chránit 

a utajovat před nepovolanými osobami důvěrné informace a skutečnosti (dále jen „chráněné 

informace“). Za chráněné informace se pro účely této smlouvy považují takové informace a skutečnosti, 

které nejsou všeobecně a veřejně známé, které svým zveřejněním mohou způsobit škodlivý následek 

pro kteroukoliv smluvní stranu, nebo které některá ze smluvních stran jako chráněné písemně označila. 

Chráněné informace mohou být poskytnuty třetím osobám jen s písemným souhlasem dotčené smluvní 

strany. Dotčená smluvní strana takový souhlas bez zbytečného odkladu vydá, jestliže je to nezbytné 

pro realizaci této smlouvy nebo jejich dodatků a třetí osoba poskytne dostatečné garance, že nedojde 

k vyzrazení chráněných informací. Za třetí osoby, podle tohoto ustanovení, nejsou považováni určení 

pracovníci smluvních stran oprávnění ke styku s chráněnými informacemi ve vazbě na tuto smlouvu 

nebo osoby, které si jedna ze smluvních stran písemně určí. 

2. Povinnost objednatele dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, není ustanovením odst. 1. tohoto článku dotčena. 

3. Závazek k ochraně a utajení trvá po celou dobu existence chráněných informací. 
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4. Po ukončení smlouvy může každá ze smluvních stran žádat od druhé strany vrácení všech poskytnutých 

materiálů, potřebných k realizaci předmětu této smlouvy, jestliže některá ze smluvních stran takto učiní 

je druhá smluvní strana povinna tyto materiály včetně případných kopií bez zbytečného odkladu vydat. 

 

 

 

 

čl. X. 
Závěrečná ujednání 

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města svým usnesením 

č. 05143/RM1418/74 ze dne 8.11.2016, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky malého 

rozsahu označené „Adaptační strategie SMO – změny klimatu“, poř. č. 133/2016. 

2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření smlouvy. 

3. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití, ustanovení § 1765, 

§ 1978 odst. 2 a § 2591 NOZ. 

4. Smluvní strany se dále dohodly  ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 NOZ, že vylučují přijetí nabídky, která 

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když 

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 

5. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly 

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran 

učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán 

v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

6. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změny sazby DPH dle čl. V. odst. 5. této smlouvy) 

mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně 

prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou 

formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 

7. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat 

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně 

vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu 

provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany 

uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. Smluvní vztah lze ukončit písemnou 

dohodou.  

8. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu 

smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám. 

9. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva ani převést 

kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit. 

10.  Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady 

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 NOZ.  

11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak 

znemožní. 

12. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí 

jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě. 
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13. Za objednatele je oprávněn jednat ve věci závazkových vztahů touto smlouvou založených vedoucí 

odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, případně jím pověřený zaměstnanec 

zařazený do odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy. 

14. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 

zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení. 

 

 
Za objednatele Za zhotovitele 

 __________________________________________   _________________________________________  

 
Datum: 16.11.2016                                                           Datum:  14.11.2016 
 
Místo:   Ostrava                                                                Místo:     Opava                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 __________________________________________   _________________________________________   

Mgr. Kateřina Šebestová Dr. Ing. Jiří Vrubel 

náměstkyně primátora                                                       jednatel EKOTOXA s.r.o. 

na základě plné moci  


