
Příloha č. 3 – návrh smlouvy – závazné obchodní podmínky 

 

Smlouva o dílo  

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

 

I. Smluvní strany 

 

1. Statutární město Brno – Městská policie Brno 

zastoupena:    Mgr. Lubošem Oprchalem, ředitelem 

se sídlem:    Štefánikova 112/43, 602 00 Brno 

IČ:    44992785 

DIČ:    CZ44992785 

bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 

Bankovní spojení:  111211222/0800 

Kontaktní osoby:  

Kontaktní osoba ve věcech technických:    

Mgr. Zdeněk Paďourek, zástupce vedoucího oddělení střelecké a taktické přípravy MP 

Brno, mobil.: 606768769, e-mail:  zdenek.padourek@mpb.cz 

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:  

Mgr. Gabriela Holková, vedoucí oddělení materiálně technického zabezpečení, tel.: 

541 124 416, e-mail: gabriela.holkova@mpb.cz   

(dále jen „objednatel“) 

 

 

2. Zhotovitel: …………………………. 
Se sídlem   …………………………  
IČ:   …………………………. 
Číslo bankovního účtu:  …………………………. 
Zastoupený:  ………………………….  
 

 (dále jen „zhotovitel“) 

 

 

 



 

 II. Předmět díla 

 

1. Předmětem smlouvy je provádění opakovaných obnov záchytné stěny tunelové 

střelnice MP Brno včetně potřebných dalších činností a dodávek souvisejících 

s tunelovou střelnicí MP Brno.  

Rozsah díla vychází z nabídky zhotovitele zpracované na základě „Zadávací 

dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané mimo režim zák. č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění s názvem „Obnova 

záchytné stěny tunelové střelnice MP Brno II. “. 

3. Splněním zakázek, které budou realizovány na základě jednotlivých konkrétních 

objednávek objednatele, se rozumí vždy úplné dokončení díla a podepsání 

posledního zápisu o předání a převzetí díla, odstranění všech vad a nedodělků 

bránících užívání díla pro zamýšlený účel, a uvedených v zápise o předání a 

převzetí díla. 

4. Místem plnění je tunelová střelnice MP Brno, Křenová 4, Brno. 

5. Dojde-li při realizací díla k jakýmkoliv změnám předmětu díla (např. dodatečné 

požadavky objednatele), odsouhlaseným zástupci stran uvedených v čl. I., provede 

zhotovitel soupis takovýchto změn, ocení je a předloží tento soupis k odsouhlasení 

formou dodatku ke smlouvě.  

 

 

III. Cena díla 

 

1. Cena veřejné zakázky se sjednává jako cena maximální za 1 kalendářní rok 

zahrnující veškeré náklady spojené se splněním předmětu veřejné zakázky 

v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami zakázky v nabízeném termínu a 

kvalitě a její změnu lze provést pouze za podmínek vymezených touto smlouvou o 

dílo.  

 

Jednotlivé položky jsou plněny dle realizovaných jednotlivých objednávek 

v předpokládaném množství za 1 kalendářní rok viz Tabulka č.1.  

 

 

 

 

 

 

 



Tabulka č. 1 

 Množství/1 kalendářní rok  
Cena bez 

DPH 

                            

DPH 
Cena vč. 

DPH 

a) 

Renovace 100 ks lamel záchytné stěny 

systému Multiflex z měkčeného 

polyvinylchloridu systémem výřezu 

poškozených ploch a navaření materiálu 

nového dodaného dodavatelem (práce bez 

materiálu - provedení výřezu poškozené 

části lamely a svařením doplnění 

vyříznuté části lamely, při zachování 

rozměru lamely 2.800x500x12 mm, 

zachování tří normovaných otvorů lamely 

pro její nasazení na ocelové trny závěsu a 

zachování balistických vlastností lamely). 

Pozn.: musí být dodržena požadovaná 

technologie spojení – tj. svařování, nikoli 

lepení.  

 

 

 

b) 

100 m materiálu lamely z měkčeného 

polyvinylchloridu pro měkké 

zachycování střel systém Multiflex (šířka 

500mm, tloušťka 12mm, barva 

natural/žlutá) 

 

 

 

c) 

Ekologická likvidace 5 ks lamel záchytné 

stěny z měkčeného polyvinylchloridu a 

zbytků po renovaci lamel 

 

 

 

d) 

Dodávka 10 ks nových lamel záchytné 

stěny z měkčeného polyvinylchloridu pro 

měkké zachycování střel systému 

Multiflex rozměr 2.800x500x12mm (barva 

natural/žlutá) 

 

 

 

e)  

Papírová role pro projekční stěnu 1 ks, 

šířka papíru 4.200 mm, délka papíru v roli 

60m.  

 

 

 

 

Celkem 

(Σ řádků a) – e)    

 

Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k řádnému provedení díla 

uvedeného v čl. II. Zahrnuje DPH, která bude účtována ve výši platné ke dni 

fakturace. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné pro celou dobu realizace 

a zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodu chyb nebo 

nedostatku v rozpočtu. 



2. Celkovou cenu díla je možno překročit v následujících případech: 

 rozšíření předmětu plnění o práce a činnosti, které vyplynou 

z nepředvídatelných změn oproti zadání, a to na základě požadavku a na 

základě souhlasu zadavatele, 

 v případě, že bude vyhlášena míra inflace ČSÚ za předcházející kalendářní 

rok o více jak 3 %, o tuto míru inflace. Cena za plnění bude upravena po 

vyhlášení míry inflace ČSÚ k 01. 03. příslušného kalendářního roku a to 

dodatkem podepsaným oběma smluvními stranami, 

 změny sazby DPH.  

3. Cenu díla lze snížit v následujících případech:  

 změny daňových sazeb, 

 v případě, že dojde k poklesu prodejních cen předmětu tohoto výběrového 

řízení, pod ceny vysoutěžené, zavazuje se zhotovitel účtovat za předmět 

tohoto výběrového řízení částky v této aktuální prodejní výši. 

 

 

IV. Placení a platební podmínky 

 

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno kompletní financování předmětu díla dle čl. II 

této smlouvy.  

2. Úhrada ceny bude provedena vždy na základě faktury vystavené po převzetí 

předmětu smlouvy; zálohy objednatel neposkytuje.  

3. Nedílnou součástí faktury musí být odsouhlasený soupis dodaného zboží a 

provedených prací. 

4. Splatnost faktur byla dohodnuta 21 dnů ode dne jejich doručení, včetně daňových 

náležitostí, na adresu objednatele. 

5. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené 

příslušnými právními předpisy, zejména pak zákon o dani z přidané hodnoty a 

zákona o účetnictví a číslo zadavatele (objednatele); v případě, že účetní doklady 

nebudou mít odpovídající náležitosti, je zadavatel (objednatel) oprávněn zaslat je ve 

lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta 

splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či 

opravených dokladů. 

6. Na účetních dokladech musí být uvedeno: 

Adresa odběratele: 

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno 

IČ:    44992785 

DIČ:  CZ44992785 

Adresa příjemce a doručovací adresa: 

Statutární město Brno, Městská policie Brno, Štefánikova 43, 602 00 Brno 



Zasílání faktur vč. příloh preferuje objednatel elektronickou formou 

 prostřednictvím datové schránky scedv36, případně e-mailem na 

podatelna.mpb@brno.cz. Pokud toto nelze zajistit, zasílat poštou na adresu 

Městská policie Brno, Štefánikova 43, 602 00  Brno. Vždy však zasílat faktury 

pouze jednou - ne více způsoby. 

 

V. Doba plnění 

 

 l. Doba plnění veřejné zakázky: 

  Zahájení:    plnění od roku 2022. 

  Provedení v jednotlivých letech – zahájení plnění do 14 dnů ode dne obdržení   

každé jednotlivé písemné objednávky. 

  Ukončení jednotlivých plnění: do 2 pracovních dnů ode dne zahájení plnění

  

        

 

VI. Jakost díla, záruka 

 

 1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení a funkci předmětu díla v rozsahu a 

parametrech stanovených ČSN a EN a v ustanoveních této smlouvy a jejích příloh. 

Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude provedeno v českém standardu. Smluvní strany 

se dohodly na záruční době 24 měsíců od protokolárního předání díla, příp. jeho 

části.  

 2. Záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí díla. 

3. Právo objednatele z vad díla zaniká, neoznámí-li zhotoviteli vady díla bezodkladně 

poté, co je zjistil. Je povinen zjištěné vady písemně u zhotovitele reklamovat. 

V reklamaci vadu popíše, jak se projevuje, kdy vadu zjistil a čeho se dožaduje. 

4. Po obdržení reklamace je zhotovitel povinen nejpozději do 10ti dnů oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává či nikoliv. Současně oznámí termín, kdy započne 

s odstraňováním vady (bude-li vznesen požadavek odstranění vady) a to i 

v případě, kdy vadu neuznává. Náklady vynaložené na odstraňování vady 

v takovém případě nese až do doby, kdy se prokáže, že za vadu zhotovitel 

neodpovídá.  

7. Nenastoupí-li zhotovitel k požadovanému odstranění vady ani po uplynutí 20ti dnů 

od obdržení reklamace, je objednatel oprávněn vadu odstranit sám, resp. jinou 

odborně způsobilou osobou. Veškeré náklady opravy nese i v tomto případě 

zhotovitel. 

8. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží 

nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla, nastoupí zhotovitel 

k odstranění vady neprodleně od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je 

objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření. 

mailto:podatelna.mpb@brno.cz


VII. Smluvní pokuty 

 

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení.  

2. V případě prodlení se zaplacením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok 

z prodlení ve výši 0,05% z dlužné fakturační částky za každý započatý den prodlení.  

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků, které jsou 

uvedeny v zápise o předání a převzetí uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 

ve výši 500,-Kč za každou vadu (nedodělek) a každý započatý den prodlení.  

4. Splatnost sjednaných pokut sjednávají strany na 21 dnů od jejich vyúčtování. 

 

 

 

VIII. Ostatní podmínky 

 

1.  V případě, že zhotovitel zadá část předmětu díla jiným osobám, je jediným garantem 

plnění této smlouvy o dílo a na jeho vrub budou řešeny všechny záruky a případné 

sankce.  

2.   Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona 

č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s možným zpřístupněním, či 

zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností 

s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.“ 

3. Jako důvěrné informace jsou pro účely této smlouvy označovány veškeré informace, 

které jedna smluvní strana (dále jen „příjemce") přímo či nepřímo získá od druhé 

smluvní strany (dále jen „vlastník") během či v souvislosti s poskytování služeb 

podle této smlouvy, které se týkají technických a obchodních aktivit a know-how 

vlastníka a které nejsou dostupné z veřejných zdrojů. Příjemce se zavazuje udržovat 

veškeré důvěrné informace v tajnosti a nesdělovat tyto informace žádné třetí straně 

a nepoužít tyto informace k žádným jiným účelům než těm, které vlastník výslovně 

písemně autorizoval nebo těm, které jsou nezbytné pro poskytování služeb na 

základě této smlouvy. Závazek příjemce ve vztahu k důvěrným informacím není 

dotčen skončením účinnosti této smlouvy. 

4. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s plněním od roku 2022. 

 

 

 

 

 



IX. Závěrečná ustanovení 

 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma stranami a účinnosti 

dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv. Smlouvu v registru smluv uveřejní MP 

Brno. 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že je dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

3. Objednatel je oprávněn jakékoliv informace či doklady poskytnuté zhotovitelem 

použít, je-li to nezbytné pro postup podle ZZVZ či pokud to vyplývá z účelu ZZVZ. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažuje za obchodní 

tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 

dalších podmínek. 

  5. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou předloženy k rozhodnutí 

příslušnému obecnému soudu objednatele. 

  6. Jakákoli změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána 

osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele, nebo 

osobami jinými zmocněnými; změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke 

smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.  

  7. Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou. 

  8.  Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

- Cenová nabídka zhotovitele 

- Pravidla sociální odpovědnosti 

 

 

 

V Brně dne ………… 2021 

 

 

V ……... dne …………………………… 

      ………………………………….. 

Statutární město Brno – Městská policie Brno 

        Mgr. Luboš Oprchal, ředitel 

 

.........………………………………….. 

 

 

 

 


