
SMLOUVA O DÍLO č. 1-Sd019/12 

uzavřená dle § 536 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

na zpracování zakázky :  

Greenway Jizera – Železný Brod (projektová dokumentace) 
 

 
1.  Objednatel:   Město Železný Brod 

zastoupený   André Jakubičkou, starostou       

se sídlem   nám. 3.května č.p.1, 468 22 Železný Brod 

bankovní spojení  Česká spořitelna a.s. Jablonec n./N., pobočka Železný Brod 

číslo účtu   27-0963249319 / 0800 

IČO   00262633   

telefon/fax   483 333 911 / 483 333 952 

e-mail   starosta@zelbrod.cz 

 

2.  Zhotovitel: PUDIS a.s.       

zastoupený Ing. Alešem Mertou, předsedou představenstva a  

 Ing. Václavem Krchem, členem představenstva   

se sídlem Nad Vodovodem 3258/2, 100 31 Praha 10 

oprávnění k podnikání Zapsán u Městského obchodního soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458 

bankovní spojení ČSOB a.s., Praha 1 

číslo účtu 105026522/0300 

IČ 45272891 

DIČ CZ45272891 

telefon/fax 274 776 645 / 274 778 656 

e-mail info@pudis.cz  

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458.  

  
 

1. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY 

 

1.1. Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace „Greenway Jizera - Železný 

Brod“ pro úsek Líšný – Železný Brod – Podspálov pro úseky : 

I. úsek Líšný – Železný Brod (hřiště u Sokolovny) 

a) Popis úseku a řešené problematiky : 

Počáteční bod: Líšný, centrum obce u obchodu 

Koncový bod: Železný Brod, hřiště u Sokolovny 

Délka úseku: cca 4.200 m 

- návrh cyklostezky s povrchem z minerálního betonu nebo s asfaltovým povrchem (cca 

4,0 km), v případě vhodných sklonových a šířkových parametrů navrhnout s asfaltovým 

povrchem (kombinovaný provoz cyklo + in-line), pokud bude řešení výškově náročné nebo 

budou na trase vybudovány lávky, pak povrch z minerálního betonu, 

- součástí řešení úseku je kompletní výškové zaměření terénu a případné posudky stability svahu 

nebo posudky založení cyklotrasy do svahu dráhy v rozsahu nutném pro zpracování 

dokumentace a pro jednání se SŽDC s.o., případně s Povodím Labe s.p., 

- úsek je veden po břehu řeky Jizery (úsek není lokalitou Natura2000) a okrajově zasahuje 

do CHKO Český ráj; je nutné už při návrhu řešení věnovat zvýšenou pozornost dopadu 

výstavby na okolní přírodu (v případě zásahu do území CHKO Český ráj je předběžné 



stanovisko Správy CHKO Český ráj ke stavbě cyklostezky souhlasné, je nutné dohodnout jen 

podmínky výstavby), 

- v případě nalezení vhodného místa bude součástí návrhu vybudování jednoho odpočinkového 

místa – sezení se stolem, vše z dřevěného materiálu, 

- na začátku úseku v Líšném budou současně řešena nástupní místa na cyklostezku – parkovací 

místa pro 4 – 5 automobilů. 

II. úsek průjezd Železným Brodem 

a) Popis úseku a řešené problematiky : 

Počáteční bod: Železný Brod, hřiště u Sokolovny 

Koncový bod: vyústění lávky na Malé náměstí 

Délka úseku: cca 400 m 

Požadavky na řešení : 

- návrh cyklostezky s asfaltovým povrchem, 

- součástí úseku je podrobné zaměření terénu a zajištění všech případných posudků pro založení 

cyklotrasy pod úrovní stoleté vody (pod mostem) a lávky nad hladinou stoleté vody (pro 

jednání s Povodím Labe s.p.), 

- úsek není veden lokalitou Natura2000, ale je nutné už při návrhu řešení věnovat zvýšenou 

pozornost dopadu výstavby na okolní přírodu, především na vodní tok, 

- součástí řešení II. úseku bude návrh úpravy areálu za Sokolovnou, ideové řešení úprav ulice 

Jiráskovo nábřeží na předmostí u Sokolovny a návrh lávky přes Jizeru, 

- v dokumentaci pro územní řízení navrhne projektant pouze umístění a řešení lávky ve vazbě 

na hladinu stoleté vody (Q100), pro dokumentaci pro stavební řízení obdrží projektant ideový 

návrh, který vzejde z architektonicko-urbanistické soutěže na Malé náměstí (výsledné řešení 

bude známo v dubnu 2012), v dokumentaci pro stavební povolení bude návrh rozpracován 

za podmínky, že se podaří v rámci územního řízení dohodnout vhodné řešení předmostí lávky 

na nábřeží Obránců míru. 

III. úsek – úpravy na komunikaci Železný Brod – Podspálov (II/288) 

a) Popis úseku a řešené problematiky : 

Počáteční bod: Malé náměstí v Železném Brodě (křižovatka pod zvonicí)  

Koncový bod: Podspálov - most přes řeku Kamenici  

Délka úseku: cca 3.500 m 

Požadavky na řešení : 

- návrh dopravních opatření na zvýšení bezpečnosti cyklistů, 

- součástí řešení bude návrh na dílčí úpravy zařízení a areálů pro zvýšení atraktivity území pro 

turisty i místní návštěvníky – např. zajištění odstavování kol u koupaliště, úpravy přírodního 

tábořiště Paraplíčko, 

- soutok řek Jizery a Kamenice v Podspálově je zahrnuto do lokalit Natura2000, ale zadavatel 

zde nepožaduje navrhovat žádné technické opatření, proto nebude tento úsek posuzován 

z hlediska vlivu stavby na životní prostředí, 

- projektant navrhne možnosti dílčích úprav, které alespoň v dílčích úsecích oddělí turistickou 

nemotorovou dopravu od motorové. 

1.2.  Součástí plnění díla je provedení vlastního výškového zaměření terénu (zjednodušeného 

pro zpracování dokumentace pro územní řízení, podrobného pro zpracování dokumentace 

pro stavební řízení), geologických a geotechnických posudků, posudků vlivu stavby na 

stabilitu svahů a dalších dokumentací nutných pro vydání územního rozhodnutí a stavebního 

povolení. Zadavatel jako podklad poskytne pouze polohopis. 

1.3.  Navržená cyklostezka se v řešeném úseku nachází na území obcí Líšný (katastrální území 

Líšný), Koberovy (k.ú. Vrát) a Železný Brod (k.ú. Bzí u Železného Brodu, Chlístov 

u Železného Brodu, Železný Brod, Hrubá Horka a Horská Kamenice).   



2. OBSAH A ETAPY DÍLA 

2.1. Předmětem veřejné zakázky je zpracování dokumentace podle úseků popsaných v bodě 1.1. 

v rozsahu : 

a) Zpracování dokumentace pro územní řízení pro úseky I. a II. včetně projednání s dotčenými 

orgány státní správy a majiteli pozemků. 

-  pro I. úsek bude dokumentace zpracována ve 2 variantách, a to v souběhu se železniční tratí 

a se splněním podmínek SŽDC s.o. pro založení konstrukce do svahu železniční trati, a 

druhá s využití lávek přes řeku Jizeru, kterými se obejdou úzká místa mezi svahem dráhy a 

korytem řeky Jizery (cca 4 lávky), projektant ocení předpokládané náklady stavby 

(objemový rozpočet podle očekávaného objemu materiálu a práce, nejedná se o položkový 

rozpočet), varianty budou projednány s vlastníky rozsáhlých pozemků (především SŽDC a 

Povodí Labe), zadavatel požaduje zpracování této variantní dokumentace do 30.6.2012, 

-  na základě porovnání ekonomických nároků a technického řešení bude vybrána varianta, 

která bude dopracována a projednána se všemi vlastníky pozemků, projektant zajistí 

obeslání vlastníků se žádostí o vyjádření k dokumentaci, následné majetkové řešení zajistí 

zadavatel, 

-  součástí II. úseku je ve všech variantách zpracování dokumentace lávky přes Jizeru, 

-  uchazeči bude poskytnut pouze polohopis území, proto si vybraný uchazeč musí na vlastní 

náklady zajistit výškopisné zaměření trasy v rozsahu nezbytném pro zpracování 

dokumentace a její projednání s dotčenými orgány státní správy, s Povodím Labe s.p. a 

SŽDC s.o. 

-  dokumentace bude zhotovena v 5 paré + 1 vyhotovení na CD (formáty .doc, .xls, .pdf nebo 

.jpg). 

 b) Zpracování zjednodušené dokumentace pro projednání a ohlášení úprav včetně projednání 

s dotčenými orgány státní správy a majiteli pozemků pro úsek III. 

 - zadavatel nepředpokládá, že by v uvedeném úseku byly navrhovány nové stavby, řešení by 

mělo být navrženo jako soubor organizačních opratření a doplnění vybavení cyklotrasy, 

dokumentace buse sloužit především jako podklad pro jednání s majitelem komunikace 

(Liberecký kraj), 

-  dokumentace bude zhotovena v 5 paré + 1 vyhotovení na CD (formáty .doc, .xls, .pdf nebo 

.jpg). 

c) Zpracování dokumentace pro oznámení záměru posouzení vlivu stavby na životní 

prostředí (E.I.A.) pro I. a II. úsek, tyto úseky jsou vedeny v blízkosti vodního toku a 

předpokládáme nutnost zveřejnění oznámení záměru pro zjišťovací řízení podle §4 zákona 

č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších novel, dokumentace pro oznámení záměru pro zjišťovací 

řízení bude zpracována pro vybranou variantu, úseky I. a II. nejsou součástí lokalit 

Natura2000,  

- dokumentace bude zhotovena ve 3 paré + 1 vyhotovení na CD (formáty .doc, .xls, .pdf nebo 

.jpg). 

d) Zpracování dokumentace záboru zemědělského půdního fondu a pozemků určených 

k plnění funkcí lesa pro jednotlivé úseky. 

- dokumentace bude zhotovena ve 3 paré + 1 vyhotovení na CD (formáty .doc, .xls, .pdf nebo 

.jpg). 

e) Zpracování dokumentace pro stavební řízení pro úseky I. a II. včetně projednání 

s dotčenými orgány státní správy a majiteli pozemků 

- uchazeč podá cenovou nabídku na zpracování dokumentace pro stavební řízení na variantu 

cyklostezky s lávkami přes řeku Jizeru v I. úseku, tedy na variantu technicky složitější, 

- uchazeči bude poskytnut pouze polohopis území, proto si vybraný uchazeč musí na vlastní 

náklady zajistit další nutné podklady, především : 



1) výškopisné zaměření terénu v linii trasy včetně okolního terénu v rozsahu nezbytném 

pro zpracování dokumentace a její projednání s dotčenými orgány státní správy, 

s Povodím Labe s.p. a SŽDC s.o., 

2) geologický průzkum v místě navržených lávek pro přesné posouzení způsobu jejich 

založení, 

3) v místech, kde se bude navržená cyklostezky dotýkat tělesa dráhy, bude zpracováno 

posouzení vlivu stavby na stabilitu svahu dráhy, tento posudek bude zpracovány na min. 

3 místech, kde se tento vliv předpokládá, každý z úseků má délku asi 200 m, 

4) geotechnické posouzení stability svahu v nadjezí u železničního tunelu u Líšného 

na výjezdu z tunelu směrem na Železný Brod (pravděpodobné založení podélné lávky 

do svahu), 

- dokumentace bude nad rámec vyhlášky obsahovat podrobný návrh postupu výstavby 

s požadavky na postup výstavby, způsob dodání materiálu a dopravy techniky na stavbu, 

návrh maximálně zohlední polohu navržené trasy v přírodně cenném území, 

-  dokumentace bude obsahovat položkový výkaz výměr a rozpočet pro realizaci stavby (nutné 

pro výhledové podání žádosti o dotaci), 

-  dokumentace bude projednána s majiteli pozemků, staveb a zařízení, přednostně se zástupci 

Povodí Labe s.p., Lesů ČR a.s., Českých drah a.s. a Správy železniční dopravní cesty s.o., 

projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy v rozsahu dle požadavků místně a 

věcně příslušného stavebního úřadu (inženýrská činnost), 

-  dokumentace pro stavební povolení na objekt lávky přes Jizeru v Železném Brodě (II. úsek) 

bude součástí zakázky pouze za předpokladu, že se podaří dohodnout řešení předpolí lávky 

na nábřeží Obránců míru, 

-  dokumentace bude zhotovena ve 3 paré + 1 vyhotovení na CD (formáty .doc, .xls, .pdf nebo 

.jpg). 

f) Zpracování dokumentace sloužící pro výběr dodavatele  

-  dokumentace bude zpracována na základě dokumentace pro stavební povolení a současně 

musí odpovídat požadavkům § 44 - § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

v platném znění, to znamená především, že budou stanoveny charakteristiky a požadavky 

na stavbu, objemy prací a materiálů, vymezení přístupu na stavbu a postup stavby, 

požadavky na související dodávky a služby, odkazy na platné právní předpisy a technické 

normy; technické podmínky pro realizaci stavby nesmí být stanoveny tak, aby určitým 

dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely neodůvodněné překážky 

hospodářské soutěže, 

-  dokumentace bude zhotovena ve 3 paré + 1 vyhotovení na CD (formáty .doc, .xls, .pdf nebo 

.jpg). 

g) Zpracování dokumentace pro provádění stavby 

-  zpracování dokumentace pro provádění stavby cyklostezky a souvisejících staveb 

dle vydaného stavebního povolení a dle provedeného výběru na dodavatele stavby v rozsahu 

dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb, a platných technických norem, 

-  dokumentace bude zhotovena ve 3 paré + 1 vyhotovení na CD (formáty .doc, .xls, .pdf nebo 

.jpg). 

2.2. Obecné požadavky na zpracování dokumentace 

- projektová dokumentace pro územní řízení bude zpracována v rozsahu dle vyhlášky 

č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního 

opatření, 

- projektová dokumentace pro stavební řízení bude zpracována v rozsahu dle vyhlášky 

č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, a platných 

technických norem, dokumentace organizačních a dopravních opatření bude zpracována 

v min. rozsahu výkresové části a popisu v podrobnosti, která bude sloužit projednání, 

- dokumentace už ve fázi dokumentace pro územní řízení a stavební povolení bude nad rámec 

vyhlášky obsahovat zjednodušený návrh postupu výstavby s požadavky na postup výstavby 



(pro projednání dopadu na přírodní kvality území a pro potřebu vyhodnocení i dočasných 

záborů), popis bude obsahovat min. způsob dodání materiálu a dopravy techniky na stavbu, 

- dokumentace bude ve všech fázích a pro všechny úseky (i pro III. úsek) obsahovat 

zjednodušený odhad nákladů na realizaci stavby podle objemových nebo délkových nákladů 

(cena za m
2
 trasy nebo m

3
 tělesa), 

- projektant zajistí na vlastní náklady projednání navrženého řešení s dotčenými orgány státní 

správy a přednostně se zástupci Povodí Labe s.p., Českých drah a.s. a Správy železniční 

dopravní cesty s.o., dále obešle se žádostí o vyjádření všechny majitele dotčených pozemků 

staveb a nebo zařízení, 

- rozsah projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy si zpracovatel předem 

dohodne s místně příslušným stavebním úřadem (Městský úřad Železný Brod, stavební 

úřad), 

- zpracovatel projedná dokumentaci pro I. úsek cyklostezky včetně návrhu a postupu 

výstavby s orgány ochrany přírody a krajiny – speciálně s Krajským úřadem Libereckého 

kraje, odborem životního prostředí, Agenturou ochrany přírody a krajiny v Liberci a 

Městským úřadem Železný Brod, odborem životního prostředí, 

- součástí zakázky je také projednání dokumentací a zpracování žádosti o vydání územního 

rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiného dokladu ve smyslu stavebního zákona. 

2.3. Obsahem 1. etapy díla, které je předmětem smlouvy, je zpracování dokumentace pro územní 

řízení na I. a II. úsek cyklostezky a zjednodušené dokumentace pro projednání a ohlášení 

úprav včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a majiteli pozemků pro úsek III dle 

bodů 2.1.a a 2.1.b smlouvy. Termíny zpracování a plnění zakázky pro zpracování dalších 

stupňů dokumentace budou řešeny formou dodatků smlouvy o dílo s tím, že ceny za 

zpracování jednotlivých částí dokumentace jsou závazné dle podané nabídky po dobu 24 

měsíců od podpisu smlouvy a závazné jsou údaje o délce plnění jednotlivých etap díla. 

Zahájení plnění dalších etap díla musí být mezi objednatelem a zpracovatelem dohodnuty 

předem a musí být oboustranně odsouhlaseny.   

 

 

3. MÍSTO  A  TERMÍN  PLNĚNÍ 

3.1. Místo plnění:   Městský úřad Železný Brod  

3.2. Termín dokončení realizace 1. etapy díla je dohodou stanoven na 30.8.2012.  

3.3. Doba realizace dalších částí a etap díla je stanovena dle nabídky zpracovatele následovně : 

   
Doba plnění 

(v týdnech) 

1a. DUR pro I.a II.úsek - dokumentace do 30.8.2012 

1b. DUR pro I. a II.úsek - projednání do 30.8.2012 

2a. Dokumentace opatření III.úsek - dokumentace do 30.8.2012 

2b. Dokumentace opatření III.úsek – projednání do 30.8.2012 

3. Dokumentace – oznámení záměru podle zák. č.100/2001 – I. a II. úsek do 30.8.2012 

4. Dokumentace záborů ZPF a PUPFL 7 

5a. DSP pro I.a II.úsek – dokumentace cyklostezky (bez lávky na II. úseku) 15 

5b. DSP pro I.a II.úsek – projednání bez lávky na (II. úseku) 18 

5c. 
Související dokumentace a posudky  – geologický průzkum, stabilita svahu dráhy 

a geotechnické posouzení svahu u líšeň. tunelu 
do 30.8.2012 

6a. DSP pro lávku – II. úsek - dokumentace 7 

6b. DSP pro lávku – II.úsek - projednání 15 

7a. Dokumentace pro výběr dodavatele stavby – I. a II. úsek (bez lávky na II. úseku) 4 



7b. Dokumentace pro výběr dodavatele stavby – lávka přes Jizeru na II. úseku 4 

8a. Dokumentace pro provádění stavby – I. a II. úsek (bez lávky na II. úseku) 4 

8b. Dokumentace pro provádění stavby –lávka přes Jizeru na II. úseku 4 

3.4. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo ve výše uvedených lhůtách. 

3.5. Zhotovitel není v prodlení s plněním, neposkytne-li mu objednatel součinnost podle této 

smlouvy. O dobu, po kterou neposkytne objednatel součinnost nutnou k provedení díla, se 

doba plnění prodlužuje.  

 

 

4. CENA ZA DÍLO A FAKTURACE 

4.1. Zhotovitel má nárok na zaplacení odměny za plnění smlouvy ve výše uvedeném rozsahu a 

za podmínek uvedených v této smlouvě. Ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, 

v platném znění, se jedná o cenu smluvní stanovenou dohodou. 

4.2. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že předmět dodávky uvedený pod bodem 1. této smlouvy 

bude proveden za cenu dle následujícího členění : 

   
Cena bez 

DPH (v Kč) 

Cena včetně 

DPH (v Kč) 

1a.  DUR pro I.a II.úsek - dokumentace 160.000,-   192.000,- 

1b. DUR pro I. a II.úsek - projednání 57.000,- 68.400,- 

2a.  Dokumentace opatření III.úsek - dokumentace  22.000,-  26.400,- 

2b. Dokumentace opatření III.úsek – projednání 7.000,- 8.400,- 

3. 
 Dokumentace – oznámení záměru podle zák. č.100/2001 – 

I. a II. úsek 
 77.000,-  92.400,- 

4.  Dokumentace záborů ZPF a PUPFL 36.000,-   43.200,- 

5a. 
 DSP pro I.a II.úsek – dokumentace cyklostezky (bez lávky 

na II. úseku) 
125.000,- 150.000,- 

5b. DSP pro I.a II.úsek – projednání bez lávky na (II. úseku) 59.000,- 70.800,- 

5c. 
Související dokumentace a posudky  – geologický průzkum, 

stabilita svahu dráhy a geotechnické posouzení svahu u 

líšeň. tunelu 
69.000,- 82.800,- 

6a. DSP pro lávku – II. úsek - dokumentace 55.000,- 66.000,- 

6b. DSP pro lávku – II.úsek - projednání 7.000,- 8.400,- 

7a. 
Dokumentace pro výběr dodavatele stavby – I. a II. úsek 

(bez lávky na II. úseku) 
40.000,- 48.000,- 

7b. 
Dokumentace pro výběr dodavatele stavby – lávka 

přes Jizeru na II. úseku 
15.000,- 18.000,- 

8a. 
Dokumentace pro provádění stavby – I. a II. úsek 

(bez lávky na II. úseku) 
30.000,- 36.000,- 

8b. 
Dokumentace pro provádění stavby – lávka přes Jizeru 

na II. úseku 
15.000,- 18.000,- 

 Celkem 774.000,- 928.800,- 

 

 

 



4.3. Cena sjednaná mezi objednatelem a zhotovitelem na plnění 1. etapy díla, tedy za zpracování 

dokumentace pro územní řízení pro I. a II. úsek (body 1a, 1b), dokumentace opatření pro III. 

úsek (body 2a, 2b), dokumentace pro oznámení záměru (bod 3) a souvisejících dokumentací a 

posudků (bod 5c) činí : 

470.400,-  Kč (včetně DPH) 

(slovy : čtyřistasedmdesáttisícčtyřistakorun). 

Cena sjednaná mezi objednatelem a zhotovitelem na plnění celého předmětu zakázky dle bodu 

4.2. smlouvy činí : 

928.800,- Kč (včetně DPH) 

(slovy : devětsetdvacetosmtisícosmsetkorun). 

4.4. Sjednané ceny, uvedená v bodě 4.2. tohoto článku, zahrnují veškeré nezbytné náklady včetně 

cen materiálu, energie, dopravy a cestovného nutné k řádnému provedení díla. Cena 

za zpracování díla v celém rozsahu je závazná po dobu 24 měsíců od podpisu smlouvy o dílo. 

V případě, že se plnění díla zdrží z důvodu nezaviněným zpracovatelem dokumentace, bude 

cena části díla realizovaná po tomto termínu dohodnuta oběmi smluvními stranami. Případné 

navýšení ceny díla může činit pouze částku odpovídající meziroční míře inflace či 

odůvodněným zvýšením ceny vstupních nákladů. 

4.5. V případě objednání provedení víceprací popřípadě méněprací, musí být tyto předem 

projednány a dohodnuty formou dodatku této smlouvy.     

4.6. Zálohy se neposkytují. Plnění zakázky bude fakturováno vždy po dokončení prací 

po jednotlivých etapách stanovených ve smlouvě a v dodatcích smlouvy. 

4.7. Termín splatnosti faktur je 30 dnů ode dne doručení. Zadavatel si vyhrazuje právo před 

uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo 

obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury, přestává běžet původní 

lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti. 

4.8. Projekt je v rozsahu zpracování dokumentace pro územní řízení spolufinancován ze zdrojů 

EU, a to konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Z tohoto důvodu je realizace 

stavby v plném rozsahu dle této zadávací dokumentace závislá na podmínkách uzavřené 

smlouvy s poskytovatelem dotace – smlouva o financování projektu z Fondu mikroprojektů 

Cíl 3 v Euroregionu Nisa č. CZ.3.22/3.3.01/11.02538 (smlouva je zveřejněna jako součást 

zadávací dokumentace na webu zadavatele). Zpracovatel bude především respektovat 

podmínky označení dokumentace příslušnými logy programu. 

4.9. Faktura za realizaci 1. etapy díla bude označena příslušností k projektu (na faktuře bude 

uveden text: V rámci projektu Greenway Jizera - příprava a poznání společní cesty“ 

č. CZ.3.22/3.3.01/11.02538 Vám fakturujeme…). 

4.10. Fakturovány budou provedené práce dle jednotlivých dohodnutých etap díla dle jednoduchého 

soupisu provedených prací, který bude přílohou faktury. Objednatel prohlašuje, že má 

zajištěno financování předmětného díla. 

4.11. Fakturace bude provedena vždy po předání jednotlivých etap díla a po provedené kontrole 

úplnosti předaného díla. Kontrola úplnosti musí být ze strany objednatele provedena 

nejpozději do 30 dnů od protokolárního předání příslušné etapy díla.  

4.12. Každá faktura bude mít všechny náležitosti daňového dokladu a bude obsahovat zúčtování 

DPH dle platných předpisů. Současně bude obsahovat všechny nezbytné náležitosti, podle 

kterých bude identifikován předmět díla – název zakázky, jednoduchý popis etapy plnění, 

odkaz na platné znění smlouvy, případně dodatků smlouvy. 

4.13. Finanční úhradu dokončené části provede objednatel do 30-ti dnů od obdržení faktury 

provedených prací. Závazek objednatele úhrady faktury je splněn teprve tehdy, když je 

příslušná částka připsána na účet zhotovitele. 



5. SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 

Podklady předané objednatelem: 

 Polohopis území – ve formátu .dxf, .dwf, 

 Územní plány Železný brod, Líšný a Koberovy – ve formátu .pdf, 

 Vyhledávací studie cyklostezky Jizera (březen 2005). 

 Další podklady nezbytné pro zpracování dokumentace, jako jsou např. předběžná vyjádření 

nebo zápisy z jednání. 

 

 

6. KONTROLA OBJEDNATELEM 

6.1. Kontrola dodržování smlouvy a plnění objemu prací bude prováděna průběžně vždy 

na základě předešlé dohody mezi zástupci obou smluvních stran. Místo a datum jejich konání 

dohodne objednatel se zhotovitelem nejméně 5 dnů před předpokládaným datem. Zhotovitel je 

povinen poskytnout požadované podklady a to i v rozpracované podobě. 

6.2. Za objednatele je osobou oprávněnou k provádění kontrol jeden ze zástupců v technických 

záležitostech – Mgr. Martin Řehák (tel. 483 333 977, e-mail : m.rehak@zelbrod.cz) nebo 

Ing. Daniel Mach (tel 483 333 966, 606 179 334, e-mail : d.mach@zelbrod.cz).  

6.3. Za zhotovitele se kontroly vždy zúčastní zástupce v technických záležitostech, který se podílí 

přímo na zpracování té části dokumentace, jejích projednání bude předmětem kontroly či 

pracovní porady. 

6.4. Z jednání kontrolního dne bude objednatelem vždy pořízen písemný zápis, který odsouhlasí 

obě strany. Pokud jedna ze stran se zápisem nesouhlasí, uvede do zápisu zdůvodnění. 

6.5. Závady zjištěné při kontrole a odsouhlasené v zápise je zhotovitel povinen odstranit 

v termínech a způsobem v zápise stanoveným. 

6.6. Zhotovitel musí umožnit kromě kontroly ze strany objednatele také kontrolu pověřenými 

osobami poskytovatele dotace, Administrátora Fondu, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, 

Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, NKÚ a Evropské komise po dobu 

realizace projektu a zároveň poskytovat těmto osobám ve stanovených termínech úplné a 

pravdivé informace a dokumentaci projektu. 

 
 

7. ZÁRUČNÍ  DOBA 

7.1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že předmět díla bude mít vlastnosti dle požadavků Objednatele 

minimálně po dobu 60 měsíců ode dne předání díla. Zhotovitel převzatou zárukou zaručuje, že 

všechny práce byly provedeny kvalitně a v souladu s požadavky objednatele na zhotovené dílo 

podle platných norem, zákonů, vyhlášek, nařízení či směrnic vztahujících se k předmětu díla. 

7.2. Tato záruční doba přestává platit pouze v případě, že se změní zákonné předpisy nebo normy, 

které stanoví jiné požadavky na plnění předmětu díla. 

7.3. Během záruční doby má objednatel nárok požadovat na zhotoviteli vady a chyby, které by 

mohly způsobit zamítnutí podané žádosti o dotaci a využití materiálu pro činnost lesního 

hospodáře, případně jiné využití zpracovaných podkladů v běžné činnosti Objednatele. Vady a 

chyby budou odstraněny v termínu nejpozději do 30 dnů od písemné výzvy Objednatele 

k jejich odstranění. 

7.4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou a to doporučeným dopisem. Zde je 

objednatel povinen vady popsat. Zhotovitel do 14 dnů od jejich obdržení písemně oznámí, zda 

vady uznává nebo neuznává a navrhne termín jejich odstranění.   
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7.5. Jestliže zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo odstranit vady 

sám na náklady zhotovitele.  

7.6. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi 

zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným 

označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

 

8. SMLUVNÍ  SANKCE  

8.1. Smluvní sankce za prodlení v plnění díla, nedodržení termínu předání dokončeného díla nebo 

jeho části ve smluvně stanoveném termínu je stanovena ve výši 0,5% z ceny příslušné etapy 

díla a za den prodlení. Výsledná částka pokuty bude odečtena od částky konečné faktury. 

8.2. V případě takového prodlení s termínem plnění díla, které neumožní plnění povinností 

objednatele, a které bylo prokazatelně způsobeno vinou zhotovitele, nebude fakturována žádná 

částka a smlouva bude ukončena sepsáním protokolu o této skutečnosti. 

8.3. V případě zpoždění platby ze strany objednatele v dohodnutém termínu činí smluvní pokuta 

0,5% z fakturované částky za každý započatý den prodlení.  

8.4. V případě nedodržení v termínu na odstranění vad a chyb dle bodu 7.3. smlouvy, zaplatí 

zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1.000.- Kč za každý započatý den prodlení. 

 

9. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

9.1. Zhotovitel se zavazuje svou činnost a služby poskytovat kvalifikovaně tak, aby jeho výstupy 

byly prospěšné, účelné, finančně a daňově zdůvodnitelné, a umožnily účelné uspokojení 

potřeb a zájmů zadavatele. 

9.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se zadáním objednatele, které bylo předmětem 

výzvy k podání nabídek uchazečů, v souladu s územními podmínkami, připomínkami 

dotčených orgánů a vlastníků pozemků, pokud objednatel nezadá plnění jinak. 

9.3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s technickými normami a 

předpisy, v souladu s platnými zákony a vyhláškami. Objednatel nemá právo zadat plnění 

nebo změnu díla v rozporu s těmito závaznými předpisy. 

9.4. Předmět díla je spolufinancován z Fondu mikroprojektů Cíl 3 (ČR – Polsko) v Euroregionu 

Nisa. Zhotovitel bere na vědomí, že tato skutečnost může mít vliv na průběh financování  díla. 

V případě vzniku nových okolností nebo podmínek daných poskytovatelem podpory, musí být 

sepsán oběmi stranami dodatek smlouvy o dílo. Současně se zhotovitel musí řídit všemi 

pokyny a splnit všechny povinnosti, které poskytovatel dotace vydal, nebo v průběhu realizace 

díla vydá.  

9.5. Objednatel má právo upravit rozsah plnění díla a technického řešení zejména pokud to povede 

ke zvýšení technické úrovně nebo obsahové náplně dokumentace s ohledem na zjištěné 

technické nebo majetkové skutečnosti. 

9.6. Zhotovitel je povinen vždy dbát veřejných a finančních zájmů Objednatele, které mu jsou 

známy.  

9.7. Zhotovitel má za podmínek uvedených v této smlouvě právo na zaplacení smluvní odměny 

v dohodnuté výši, struktuře a lhůtách. 

9.8. Objednatel je povinen řádně a včas předat Zhotoviteli všechny podklady nezbytně nutné 

k plnění předmětu této smlouvy. 

9.9. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost ohledně získaných informací, které si 

navzájem nebo jednostranně poskytnou. Jedná se především o ochrany osobních údajů osob, 

které se budou na projektu podílet, nebo informací, které by mohly zvýhodnit konkurenční 



žadatele při podání obdobných žádostí o dotaci. Tato mlčenlivost se nevztahuje na samotný 

předmět díla po jeho akceptaci poskytovatelem dotace. 

9.10. Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva a povinnosti vyplývající z této 

smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

9.11. Provádění části prací subdodavatelem žádným způsobem nezbavuje zhotovitele jeho 

odpovědnosti za řádné provedení díla nebo kterékoliv jeho části v souladu s § 538 obchodního 

zákoníku. 

9.12. Veškeré subdodávky může zhotovitel zadat jen s písemným souhlasem objednatele. 

Za subdodávku se pro účely zhotovení díla rozumí především zadání tiskových prací, 

digitálního zpracování, odborných posudků a vyhodnocení nebo zajištění seznámení vlastníků 

s projednávaným materiálem. 

 

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

10.1. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případě, že: 

- objednatel ani po písemném upozornění neposkytuje potřebnou součinnost uvedenou v bodě 

4. smlouvy 

- objednatel do 30 dnů po písemné výzvě nezaplatí fakturu tak, jak je uvedeno v bodě 3. 

smlouvy. 

10.2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě, že: 

- zhotovitel neumožní ani po písemné výzvě provádět kontrolu 

- zhotovitel neodstraní nedostatky zjištěné při kontrolních dnech ve stanovené lhůtě 

- zhotovitel bude v prodlení s předáním díla o více jak 30 dnů 

- prohlášení dodavatele o integritě dle bodu 11. smlouvy se ukáže být nepravdivým nebo 

zhotovitel poruší záruku integrity po uzavření smlouvy objednatelem 

10.3. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká okamžikem doručení písemného odstoupení jedné 

smluvní strany druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká nároku 

na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy, ani ustanovení o smluvní pokutě ani jiných 

ustanovení, které podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají 

trvat i po ukončení smlouvy. 

10.4. V případě odstoupení od smlouvy z výše uvedených důvodů zhotovitel předloží zadavateli 

vyúčtování skutečně a účelné vynaložených nákladů ve lhůtě jednoho měsíce od data 

odstoupení  a zároveň předá dílo v odpovídajícím stupni rozpracovanosti a veškeré podklady. 

 

11. PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKA INTEGRITY 

11.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti s veřejnou 

zakázkou sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jenž by odporovalo zákonu 

nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám 

podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou uzavřel smlouvu, a že se zejména 

ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil jednání narušujícího hospodářskou soutěž. 

11.2. Zhotovitel se zaručuje, že se ani po uzavření smlouvy se zadavatelem žádného obdobného 

jednání nedopustí.  

 

12. ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ   

12.1. Tato smlouva vznikla dohodou o celém jejím obsahu bez nátlaku a se souhlasem obou 

smluvních partnerů. 

12.2. Smluvní  strany   jsou  povinny  informovat  se  o  všech  skutečnostech,  který  by  znamenaly 

ohrožení plnění smlouvy. 



12.3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou 

platné jen budou-li podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

12.4. Smlouvu je možné jednostranně ukončit výpovědí z důvodu neplnění předmětu smlouvy nebo 

z důvodu nezaplacení oprávněné faktury ve smluvním termínu. Za neplnění předmětu smlouvy 

se považuje stav, kdy byl Zhotovitel Objednatelem opakovaně (tedy alespoň dvakrát) písemně 

vyzván, aby předložil předmět plnění smlouvy v požadovaných výstupech a termínech, a 

Zhotovitel tak neučiní. Výpověď je platná dnem doručení druhé straně.  

12.5. Objednatel i zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, se kterými budou 

obeznámeni v souvislosti se zpracováním díla dle této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám 

bez souhlasu dotčené strany. 

12.6. Jakékoli předání podkladů a prací mezi objednatelem a zhotovitelem a naopak bude vždy 

doloženo písemným zápisem. 

12.7. Podklady předané objednatelem zhotoviteli k plnění předmětu smlouvy budou při předání díla 

vráceny zpět objednateli. 

12.8. Práce vyžádané objednatelem nad rámec plnění předmětu této smlouvy a týkající se činností 

pro dílo nutných a potřebných, budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě. 

12.9. Smluvní strany souhlasí s tím, že veškeré spory z této smlouvy budou řešit vzájemnou 

dohodou. Nebude-li to možné, spory řeší příslušný soud. 

12.10. Obě strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona číslo č.106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, 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 kdykoliv v budoucnu dojít. 

12.11. Pokud v této smlouvě není uvedeno jinak, řídí se vztahy objednatele a zhotovitele příslušnými 

obecně platnými právními předpisy zejména ustanoveními o smlouvě o dílo zákona 

č. 513/1991Sb.,obchodní zákoník. 

12.12. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena 

po vzájemném projednání podle jejich pravé, svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, 

nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jejím obsahem 

připojují své podpisy.  

12.13. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel 

a dvě objednatel. 

12.14. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 


