
 

 

Smlouva o dílo 
č. 17/14/2110/18 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 
I. 

Smluvní strany 
 
Město Třebíč 
se sídlem: Karlovo nám. 104/55 
IČO: 00290629 
zastoupený: Bc. Aleš Kratina 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
č. účtu: 19-329711/0100  
(dále jen „objednatel“) 
 
a 

 
Mgr. Daniel Hanzl 
se sídlem: Bří Čapků 37, 586 01 Jihlava 
IČO: 72352531 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Jihlava 
č. ú.: 0903294193/0800 
(dále jen „zhotovitel“) 

II. 

Předmět a účel smlouvy 
1. Zhotovitel se touto smlouvou objednateli zavazuje, že pro něj ve sjednané době a za 

sjednaných podmínek zrealizuje sociologický průzkum ve městě Třebíč zaměřený na 
názory obyvatel města Třebíče na problematiku obchvatu města a dopravní situaci s 
názvem „Průzkum veřejného mínění - názory obyvatel města Třebíče na vybudování 
obchvatu města a dopravní situaci“.  

 
2. Realizací sociologického průzkumu se rozumí: 

a) tvorba průzkumné strategie a tvorba nástroje pro sběr dat – výstupem této fáze 
sociologického průzkumu bude dotazník pro respondenty; 

b) provedení sběru dat včetně vytvoření matice dat – bude proveden průzkum v 5 
lokalitách města Třebíč, přičemž bude osloveno 625 respondentů různých 
demografických kohort (základ – pohlaví, věk, vzdělání, místo bydliště v rámci 
Třebíče); 

c) uložení matice dat, analýza, interpretace, tvorba závěrečné zprávy – tato zpráva bude 
předána objednateli 2x v písemné verzi a 1x na elektronickém nosiči dat v termínu 
uvedeném v čl. V. odst. 1 odrážka třetí; 

d) prezentace výsledků v sídle zadavatele. 
 (dále jen „ dílo“). 

III. 
Povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo uvedené v čl. II. této smlouvy v termínu 
uvedeném v čl. V. této smlouvy. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí 
všechny práce a výkony související s provedením díla, pokud není v této smlouvě 
stanoveno jinak. 

 
2. Zhotovitel je povinen předložit objednateli finální návrh dotazníku pro respondenty 

uvedeného v čl. II. odst. 2 písm. a) k odsouhlasení. Objednatel je oprávněn ve lhůtě 7 
pracovních dní zaslat připomínky k návrhu dotazníku pro respondenty uvedeného v čl. II. 



 

 

odst. 2 písm. a), a zhotovitel je povinen tyto připomínky zapracovat. Tento proces se 
opakuje do odsouhlasení tohoto dotazníku. 

 
3. Zhotovitel je povinen objednatele neprodleně informovat o jakýchkoliv okolnostech, které 

mohou ohrozit provedení díla nebo způsobit zpoždění provedení díla. Objednatel je 
povinen informovat zhotovitele o všech skutečnostech rozhodných pro řádné a včasné 
provedení díla. 

 
4. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytovat při provádění díla součinnost. 
 
5. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu uvedenou v čl. VI. této smlouvy.  
 

IV.  
Způsob provádění poradenských služeb 

Při provádění díla dle této smlouvy bude zhotovitel postupovat v souladu s touto smlouvou a 
obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel je oprávněn využít k plnění smlouvy třetí 
osoby. 

V. 
Čas a místo plnění 

1. Dílo bude zhotovitelem zrealizováno v těchto termínech: 
 část díla uvedená v čl. II odst. 2 písm. a) nejpozději do 6. 4. 2018; 
 část díla uvedená v čl. II odst. 2 písm. b) nejpozději do 18. 4. 2018;  
 část díla uvedená v čl. II odst. 2 písm. c) nejpozději do 4. 5. 2018; 
 část díla uvedená v čl. II odst. 2 písm. d) nejpozději do 11. 5. 2018. 

  
2. Pokud bude dílo vykazovat vady, je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu. 

Případné vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele písemně bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění, jinak jeho práva z vad zanikají. 

 
VI.  

Cena plnění, platební podmínky 
1. Celková a nejvýše přípustná cena díla je stanovena dohodou účastníků na 100.000 Kč 

(slovy: sto tisíc korun českých) (dále jen „cena“). Zhotovitel není plátcem DPH. 
 
3. Cenu uhradí objednatel na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném provedení 

všech částí díla. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle 
obecně závazných předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů. Pokud faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti, je 
objednatel oprávněn vrátit fakturu zpět zhotoviteli s tím, že ode dne doručení opravené 
faktury běží nová lhůta splatnosti. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího 
prokazatelného doručení objednateli. V případě, že dílo bude součástí realizace projektu 
financovaného z prostředků EU, sdělí tuto skutečnost objednatel zhotoviteli v objednávce 
včetně názvu projektu a zhotovitel je pak povinen označit fakturu příslušným názvem 
projektu.  

 
4.  Dnem uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je den dodání poslední části díla v 
souladu s čl. V odst. 1 této smlouvy.  

 
5. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 

zhotovitele,  
 
 



 

 

VII. 
Ochrana nehmotných statků 

1. Tento článek smlouvy se uplatní tehdy, jestliže součástí díla bude nehmotný statek, jenž 
je předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). 
Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli právo na jakékoliv v současnosti známé 
využití, zejména další zpracování a úpravu díla, jakož i nehmotných statků, které jsou 
v tomto díle zpracovány, včetně práva objednatele udělit dalším osobám podlicenci 
k využití díla včetně nehmotných statků v tomto dokumentu zpracovaných. 

 
2. Zhotovitel udílí objednateli výhradní licenci k užití díla. 
 
3. Objednatel je oprávněn dílo užít všemi způsoby. Za tímto účelem je objednatel oprávněn 

dílo dále zpracovávat. 
 
4. Objednatel je oprávněn udělit podlicenci k užití díla.  
 
5. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo. 
 
6. Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv k dílu. 
 
7. Objednatel není povinen licenci využít. 

 
VIII. 

Sankce 
1. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury vystavené zhotovitelem v souladu 

s čl. VI. této smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli úrok z prodlení ve 
výši 0,05 % z nezaplacené částky, a to za každý i započatý den prodlení. 

 
2. V případě, že zhotovitel neprovede dílo řádně a v termínu stanoveném v čl. V. odst. 1 

této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 
0,05 % z ceny, a to za každý i započatý den prodlení až do okamžiku řádného odevzdání 
díla. 
 

3. Zaplacením úroku z prodlení nebo smluvní pokuty není omezena výše nároku na 
náhradu škody. 

 
 
 

IX. 
Trvání smlouvy 

1. Pokud zhotovitel neprovede dílo ve sjednaném termínu nebo provede dílo v rozporu 
s touto smlouvou, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Odstoupení 
nabývá účinnosti dnem následujícím po dni prokazatelného doručení jeho písemného 
vyhotovení zhotoviteli. 

 
2. Platnost smlouvy lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.  
 
3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna ukončit tuto smlouvu výpovědí, a to i bez 

 uvedení důvodů, s výpovědní lhůtou dvou měsíců, která počne běžet prvním dnem 
 měsíce následujícího po měsíci, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno 
druhé smluvní straně. 

X. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 



 

 

2. Tato smlouva může být měněna jen formou písemných, vzestupně číslovaných 
dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, 
že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 
přístupných webových stránkách Města Třebíč. 

5. Smluvní strany sjednávají, že tato smlouva a vztahy touto smlouvou blíže neupravené 
se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, z nichž se přednostně použijí 
ustanovení týkající se smlouvy o dílo. 

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu, z 
nichž zhotovitel i objednatel obdrží jedno vyhotovení.  

7. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla 
sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni a za jinak jednoznačně 
nevýhodných podmínek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Třebíči dne V Třebíči dne 
    
za zhotovitele: za objednatele: 
 
 
 
 
 
….…………………… …………………………… 
Mgr. Daniel Hanzl     Bc. Aleš Kratina  

sociolog vedoucí odboru dopravy a   
komunálních služeb 


