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Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
(tzv. GDPR) a podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

Zpráva na 26. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 22.06.2022

Rais Engineering Services s.r.o. – Dohoda o narovnání
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
Priloha c1_Dohoda o narovnání MČBS_Rais
Priloha c2_Smlouva_o_dilo_Rais
Priloha c3_Info_Rais_ze soudu

Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Gruberová Veronika, Ing - právník

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
schvaluje
Dohodu o narovnání se společností Rais Engineering Services
s.r.o., IČO: 25048023, ve znění dle přílohy č. 1 tohoto
materiálu,
souhlasí
s uzavřením Dohody o narovnání se společností Rais Engineering
Services s.r.o., IČO: 25048023, ve znění dle přílohy č. 1
tohoto materiálu,
pověřuje
starostu MČ BS podpisem výše uvedené dohody a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů ÚMČ BS zajistit
podpis dohody dle výše uvedeného.

Důvodová zpráva:
Popis předmětné záležitosti:
ZMČ BS je předložen k projednání návrh dohody o narovnání, viz
příloha č. 1 tohoto materiálu, jejímž předmětem je narovnání
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soudního sporu mezi MČ BS a společností Rais Engineering
Services s.r.o., IČO: 25048023, (dále jen "Rais") vedeného u
Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp.zn. 11 C 80/2021.
Rekapitaluce skutkového stavu:
Strany sporu uzavřely dne 13.2.2020 smlouvu o dílo č.j.
MCBS/2020/0008323/NEMI, jejímž předmětem bylo dodání zhotovené
projektové
dokumentace
pro
provádění
stavby
z názvem
„Vypracování prováděcí PD na opravu bytů – etapa 2/2019“
(schváleno RMČ/2020/55/22). Smlouva o dílo se skládala ze čtyř
částí podle termínu plnění.
Z důvodu prodlení s předáním díla (části I. a části II.)
uplatnila MČ BS opakovaně smluvní pokutu za určité období a
části díla v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo, v celkové
výši 766.000 Kč.
Společnost Rais považovala dílo v částech I. a II. za řádně
předané a vystavila fakturu na částku 223.850 Kč. Tuto fakturu
MČ BS odmítla uznat (jelikož dílo nebylo řádně předáno
v
souladu s § 2632 NOZ a objednatel nemohl dílo užít) a vrátila
ji zpět zhotoviteli, přičemž se Odbor investiční a správy
bytových domů snažil opakovaně se zhotovitelem situaci řešit,
ale zhotovitel nebyl ochotný funkčnost díla osobně předvést a
zprovoznit nefunkční část CD.
Přípisem ze dne 4.3.2021 informovala MČ BS, že odstupuje od
smlouvy pro závažné porušení smlouvy o dílo a v rámci
vypořádání smluvních vztahů uznává 80 % z předaných bytů ve
výši 163.000 Kč (bez DPH), 197.956 Kč (s DPH),schváleno
usnesením č. RMČ/2021/104/17.
Dne 28.4.2021 podala MČ BS žalobu na zaplacení částky ve výši
500.000 Kč, představující část uplatněných smluvních pokut, na
zbylou část ve výši 266.000 Kč byla započtena uznaná částka,
po provedeném zápočtu tedy zůstala ještě neuhrazená částka ve
výši 68.044 Kč.
Návrh řešení sporu:
- Strany sporu uznávají zápočet části smluvních pokut na
částku uznanou MČ BS k vypořádání,
- MČ BS se vzdává uplatnění smluvních pokut ve výši 568.044 Kč
a vezme zpět žalobu vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod
sp.zn. 11 C 80/2021,
- Rais se vzdává nároku na úhradu své faktury č. 120016,
- Jakékoli nároky ze smlouvy o dílo jsou tímto vypořádány.
V tomto sporu zastupuje MČ BS advokát Mgr. Petr Lang, LL.M.
Podnětem k uzavření dohody o narovnání byl předběžný právní
názor soudu z prvního jednání ve věci, viz příloha č. 3 tohoto
materiálu, že je předběžně dán právní nárok na úhradu smluvní
pokuty ve výši 207.000 Kč a není dán právní nárok na úhradu
smluvní pokuty ve zbývající části ve výši 293.000 Kč, a
smyslem tedy je předejít dalším nákladům v souvislosti s
vymáháním smluvních pokut, které by pravděpodobně nebylo z
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části úspěšné. Znění
advokátní kancelář.

dohody

připravovala

naše

zastupující

Přílohy:
Příloha č. 1 - Návrh dohody o narovnání
Příloha č. 2 – Původní smlouva
Příloha č. 3 – Informace o soudním jednání
Stanovisko Odboru investičního a správy bytových domů:
OISBD doporučuje souhlasit s uzavřením dohody o narovnání, tak
abychom předešli zdlouhavému soudnímu sporu. S projektantem se
tak rozejdeme s tím, že za z našeho pohledu špatně odvedenou
práci nedostane zaplaceno, což považujeme za smysl udělených
pokut.
Stanovisko právníka odboru:
Předkládaná dohoda o narovnání mezi MČ BS a společností Rais
Engineering Services s.r.o. byla sepsána v souladu s § 1903 a
násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, za účelem
narovnání sporných pohledávek a závazků smluvních stran
vyplývající ze Smlouvy o dílo. Znění Dohody bylo připraveno
naším externím právním zástupcem Mgr. Petrem Langem a
předběžně odsouhlaseno protistranou. Uzavření dohody se jeví
pro MČ BS jako vhodné, jelikož za předanou část díla, kterou
MČ BS uznalo, dojde k zápočtu na smluvní pokutu, tudíž za
předanou část díla nebude hrazena žádná finanční částka, a ke
zbylé části smluvních pokut se soud vyjádřil spíše negativně.
Stanoviska dotčených orgánů:
Usnesení KSBD č. 55.20.
Komise pro správu bytových domů na svém 55. zasedání, konaném
dne 7. 4. 2022
doporučuje
RMČ BS souhlasit se zněním Dohody o narovnání dle přílohy č. 1
tohoto materiálu,
doporučuje
RMČ BS souhlasit s uzavřením Dohody o narovnání se společností
Rais Engineering Services s.r.o., IČO: 25048023, ve znění dle
přílohy č. 1 tohoto materiálu.
Hlasování:
9 pro,
Usnesení bylo přijato.
Machů
pro

Kotěra
pro

Mises
pro

Bundálek
pro

Kuman
pro

0 proti,

Brym
pro

1 zdržel se.

Dvořák
pro

Hrabovská
zdržela
se

Kylbergerová

Válková

Lukáš

nepřítomna
pro

pro

Usnesení č. KLO.33.03
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Komise legislativní a
konaném dne 27.04.2022

organizační

na

svém

33.

zasedání,

projednala
předložený návrh dohody o narovnání mezi Statutárním městem
Brnem,
městskou
částí
Brno-střed,
a
společností
Rais
Engineering
Services
s.r.o.,
viz
příloha
č.
1
tohoto
materiálu,
souhlasí
z hlediska právního s uzavřením dohody o narovnání mezi
Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed, a
společností Rais Engineering Services s.r.o., IČO: 25048023,
ve znění dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, a
doporučuje
RMČ BS doporučit ZMČ BS schválit předloženou dohodu o
narovnání mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brnostřed, a společností Rais Engineering Services s.r.o., IČO:
25048023, ve znění dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.
Hlasování: 7 pro, 1 proti, 1 zdržel se, usnesení bylo přijato.
Fischerová
pro

Hrabovská
pro

Chládek
pro

Kubějová
pro

Lastovecká
omluvena

Lidický
zdržel
se

Sedláková
omluvena

Springinsfeld
pro

Usnesení z FV ZMČ:
Stanovisko FV: usnesení č. FV.32.22.03, ze dne 9. 6. 2022
Finanční výbor
projednal
předložený návrh dohody o narovnání mezi Statutárním městem
Brnem,
městskou
částí
Brno-střed,
a
společností
Rais
Engineering
Services
s.r.o.,
viz
příloha
č.
1
tohoto
materiálu,
doporučuje
ZMČ
BS
schválit
předloženou
dohodu
o
narovnání
mezi
Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed, a
společností Rais Engineering Services s.r.o., IČO: 25048023,
ve znění dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato.
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Čebi
pro

Macurová

Drdla

Bílek

Bundálek

Doležal

Kalousek

Kotas

Machů

Mises

Oplatek

Weinberger

Pro

Omluven

Pro

Pro

Nepřítomen

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

Omluven
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Příloha č. 1

DOHODA O NAROVNÁNÍ
uzavřená podle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
mezi těmito účastníky

1.

Statutární město Brno, městská část Brno-střed, IČ: 44992785,
se sídlem Dominikánská 264/2, Brno-střed, 601 69 Brno
zast. Ing. arch. Vojtěchem Menclem, starostou městské části

(na straně jedné jako „Městská část Brno-střed“)
a
2.

Rais Engineering Services s.r.o., IČ: 25048023,
se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10
zast. Antonínem Raisem, jednatelem

(na straně druhé jako „společnost Rais“)
(oba dále též jako „strany dohody“ nebo „smluvní strany“)

I.
Rekapitulace skutkového stavu
1.

Strany této dohody spolu dne 13. 2. 2020 uzavřely smlouvu o dílo č. MCBS/2020/0008323/NEMI, jejímž
předmětem bylo dodání zhotovené projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem
„Vypracování prováděcí projektové dokumentace na opravu bytů - etapa 2/2019“, a to v rozsahu
vymezeném zadávací dokumentací uveřejněnou na profilu Městské části Brno-střed, která byla
podkladem pro zpracování nabídky zhotovitele (společnost Rais) ze dne 13. 1. 2020. Společnost Rais
byla mimo jiné povinna protokolárně předat kompletní projektovou dokumentaci (projekt pro každý
byt samostatně) Městské části Brno-střed se zapracovanými požadavky a připomínkami vč. vyjádření
dotčených orgánů nejpozději v termínech:
a) do 3 měsíců od uzavření smlouvy o dílo v části I. (Botanická 45 byt č. 9 a 26, Starobrněnská 7
byt č. 11, Hrnčířská 39 byt č. 10, Pekařská 54 byt č. 5),
b) do 4 měsíců od uzavření smlouvy o dílo v části II. (Tučkova 38 byt č. 5, 15, 19 a 20, Zahradníkova
15 byt č. 5),
c) do 5 měsíců od uzavření smlouvy o dílo v části III. (Francouzská 20 byt č. 12, 18 a 26, Josefská
23 byt č. 5, 9 a 10),
d) do 6 měsíců od uzavření smlouvy o dílo v části IV. (Moravské nám. 12 byt č. 34 a sloučení bytů
č. 30 a 31, Křenová 55 byt č. 18)

2.

Pro případ prodlení ujednaly smluvní strany ve smlouvě o dílo smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý
den prodlení se splněním té které povinnosti, jak vyplývá z ust. 8.1.1 smlouvy o dílo.

3.

Společnost Rais zaslala Městské části Brno-střed dílo v rozsahu části I. a v této části považovala
smlouvu za splněnou. Zásilku s částí I. smlouvy o dílo obdržela Městská část Brno-střed dne 1. 6. 2020.
Po kontrole však Městská část Brno-střed namítla, že takto předané dílo nebylo dokončeno, když svou
kvalitou odpovídá rozpracovanosti dle ust. 3.2.1 smlouvy o dílo (tj. rozpracované projektové
dokumentaci ke konzultaci, nikoli kompletní projektové dokumentaci k protokolárnímu předání), a to
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zejména z důvodů, že a) chybí veškeré tabulky prvků a konstrukcí s popisy, výkazy výměr - stavební
část řemesla, b) konstrukce a práce neodpovídají zadání (např. řešení přípravy pro kuchyňskou linku),
c) chybí schéma připojení kuchyně, d) chybí statická část projektové dokumentace dimenze, výkres, d)
elektro - pro elektrickou varnou desku je nutno zřídit hlavní jistič 3*25A, je nutné vyřešit přívod z
elektroměrového do bytového rozvaděče, navrhnout parametry domácího telefonu, napojení na TV a
datové zásuvky, e) chybí výkaz výměr a kontrolní rozpočet, atd.
4.

Společnost Rais zaslala Městské části Brno-střed dílo v rozsahu části II. a v této části považovala
smlouvu za splněnou. Zásilku s částí II. smlouvy o dílo obdržela Městská část Brno-střed dne 18. 6.
2020. Po kontrole však Městská část Brno-střed namítla, že takto předané dílo nebylo dokončeno, když
svou kvalitou odpovídá rozpracovanosti dle ust. 3.2.1 smlouvy o dílo (tj. rozpracované projektové
dokumentaci ke konzultaci, nikoli kompletní projektové dokumentaci k protokolárnímu předání), a to
zejména z důvodů, že a) ve výkresu bouracích prací nekoresponduje tabulka prvků s tabulkou prvků ve
výkresu nového stavu, demontáž stávajících radiátorů ÚT nebyla konzultována (žalobce chce
ponechat), ve výkresu nového stavu není popsán materiál dveří a další parametry (akustické vlastnosti,
požární odolnost, bezpečnostní kování atd.), ve výkresu nového stavu není zakresleno zasklení, není
popsáno kování a zamykání, není sjednocen s výkresovou částí směr otevírání oken, navržené skladby
konstrukcí nelze z technologického hlediska realizovat (zejm. hydroizolace aplikované přímo na hrubé
podklady, kladečský výkres není dokončen (chybí zakreslení dlaždic/obkladů), v dokumentaci chybí
výpis překladů, chybí popis barevného provedení a typu dveří a zárubní, b) v objektu s centrálním
vytápěním nelze použít topnou patronu, chybí popis pracovního postupu při instalaci koupelnového
žebříku, chybí zakreslení požárních ucpávek, jejich popis a hodnoty, řešení nebylo konzultováno se
žalobcem, navržené doplnění topné vody v systému po provedených úpravách vodou z výměníku je
chybně, c) nebylo konzultováno a není zřejmé, jaký je stav páteřních rozvodů v domě a zda bude nutné
při rekonstrukci přívodu vody a odpadního potrubí také vyměnit část stoupacího vedení, není zřejmé
odkud je přivedena STA (společná televizní anténa) atd. Současně rozpočet a výkaz výměr nebyl dodán
v listinné podobě a nebyl dodán ve zdrojovém formátu *.rts, přičemž soubory na CD nosiči nejdou
otevřít.

5.

Z důvodu prodlení s předáním díla uplatnila Městská část Brno-střed opakovaně smluvní pokutu vždy
za určité období a část díla. S ohledem na přetrvávající prodlení společnosti Rais s plněním dle smlouvy
o dílo navrhla následně Městská část Brno-střed uzavření dodatku, na základě kterého by předmět
smlouvy o dílo byl zúžen o III. a IV. část, tak, aby nedocházelo k dalšímu prodlení sankciovanému
ujednanou smluvní pokutou. K uzavření takového dodatku nedošlo, Městská část Brno-střed tedy
částečně odstoupila od smlouvy o dílo dopisem ze dne 10. 11. 2020, doručeným společnosti Rais
prostřednictvím datové schránky dne 11. 11. 2020. V částečném odstoupení od smlouvy Městská část
Brno-střed odstoupila od plnění III. a IV. části díla, když i s těmito byla společnost Rais až do odstoupení
od smlouvy v prodlení (IV. část díla měla být předána do 6 měsíců od podpisu smlouvy, tj. 13. 8. 2020,
III. část díla pak do 13. 7. 2020).
Celkem na smluvních pokutách Městská část Brno-střed uplatnila částku ve výši 766.000 Kč.

6.

Společnost Rais naopak považovala dílo v částech I. a II. za řádně předané a vystavila fakturu č. 120016
ze dne 19.8.2020 na částku 223.850 Kč. MČ BS odmítla tuto fakturu uznat a poslala ji zpět společnosti
Rais.

7.

Z důvodu pouze částečného zpracování díla městská část Brno-střed odhadla odevzdané práce a podle
tohoto odborného odhadu je ocenila na 80% fakturované částky. Přípisem ze dne 4.3.2021 doručeným
do datové schránky informovala Městská část Brno-střed společnost Rais, že odstupuje od smlouvy
pro závažné porušení Smlouvy o dílo a v rámci vypořádání smluvních vztahů uznává 80 % z částek za I.
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a II. část díla v celkové výši 163.000 Kč (bez DPH), 197.956 Kč (s DPH), a o zápočtu částky 197.956 Kč
oproti smluvním pokutám v celkové výši 766.000 Kč .
8.

Městská část podala dne 28.4.2021 žalobu na zaplacení částky ve výši 500.000 Kč představující část
uplatněných smluvních pokut, řízení je vedeno u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp.zn. 11 C
80/2021.

9.

Městská část Brno-střed prohlašuje, že na zbylou část uplatněných smluvních pokut ve výši 266.000
Kč, resp. po provedeném zápočtu dle čl. I.7. ve výši 68.044 Kč, nebyla žaloba doposud podána.

10. Společnost Rais prohlašuje, že na fakturu č. 120016 ze dne 19.8.2020 znějící na částku 223.850 Kč, příp.
pouze na část této faktury, nebyla doposud žaloba podána.

II.
Účel a předmět dohody o narovnání
2.1

2.2

Strany dohody si touto dohodou ujednávají a upravují následující práva a povinnosti, která jsou
mezi nimi sporná nebo pochybná:
a)

Městská část Brno-střed uplatňuje po společnosti Rais povinnost uhradit smluvní pokutu ve
výši 500.000 Kč, žalovanou u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp.zn. 11 C 80/2021 a smluvní
pokutu ve výši 266.000 Kč, resp. po zápočtu 80% částky za I. a II. část díla pouze na část
smluvních pokut ve výši 68.044 Kč dosud u soudu nezažalovanou, když se jedná o smluvní
pokuty za nedodání díla řádně a včas, a to díla ze smlouvy o dílo č. MCBS/2020/0008323/NEMI
ze dne 13.2.2020;

b)

společnost Rais považuje smluvní pokutu ve shora uvedené výši jako nepřiměřeně vysokou a
v uplatněné výši ji zpochybňuje;

c)

společnost Rais uplatňuje po Městské části Brno-střed povinnost uhradit fakturu č. 120016 ze
dne 19.8.2020 na částku 223.850 Kč vystavenou společností Rais za provedené dílo (část I. a
II.) a zpochybňuje zápočet provedený Městskou částí Brno-střed;

d)

Městská část Brno-střed považuje za oprávněnou částku k vypořádání smluvních vztahů ve
výši dle čl. 1 odst. 7, a to 197.956 Kč.

Strany dohody, vedeny snahou o racionální a mimosoudní řešení sporu, aniž by však jakkoliv měnily
svá dosavadní stanoviska či připouštěly jiná tvrzení, se dohodly na narovnání sporných práv a
povinností tak, jak je dále sjednáno v čl. III. této dohody.

III.
Narovnání vzájemných povinností
3.1

Smluvní strany podpisem této dohody souhlasně prohlašují, že uznávají zápočet části smluvních
pokut na částku uznanou MČ BS k vypořádání dle čl. 1 odst. 7, až do výše 197.956 Kč.

3.2

Městská část Brno-střed prohlašuje, že právní mocí usnesení o zastavení řízení vedeného
u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp.zn. 11 C 80/2021 na základě zpětvzetí žaloby se vzdává
uplatněných smluvních pokut ve výši 568.044 Kč.

3.3

Městská část Brno-střed se zavazuje do 14 dní od uzavření této dohody vzít zpět žalobu vedenou u
Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp.zn. 11 C 80/2021, přičemž obě smluvní strany se podpisem
této dohody vzdávají jakýchkoli nároků na náhradu nákladů tohoto řízení.
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3.4

Společnost Rais prohlašuje, že právní mocí usnesení o zastavení řízení vedeného u Obvodního soudu
pro Prahu 10 pod sp.zn. 11 C 80/2021 se vzdává nároku na úhradu faktury č. 120016 ze dne 19.8.2020
znějící na částku 223.850 Kč.

3.5

Strany dohody prohlašují, že tímto způsobem, tedy uznáním zápočtu dle 3.1 shora, vzdáním se práv
dle 3.2 a 3.4 a s tím souvisejícího zpětvzetí žaloby a zastavení řízení dle 3.3 jsou mezi stranami
vypořádána všechna práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o dílo č. MCBS/2020/0008323/NEMI
ze dne 13.2.2020 a zavazují se, že jakékoliv nároky z této smlouvy o dílo nebudou vůči sobě nadále
jakkoliv uplatňovat.

IV.
Doložka schválení dle § 41, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, Doložka o povinnosti uveřejnění
4.1

Uzavření této dohody bylo schváleno usnesením Zastupitelstva městské části Brno-střed
………………………….., ze dne …………………..

4.2

Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů,
zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.

V.
Závěrečná ustanovení
5.1

Tato dohoda se uzavírá ve třech vyhotoveních, přičemž každá ze stran dohody obdrží po jednom
vyhotovení a jedno vyhotovení bude předloženo příslušnému soudu spolu se zpětvzetím žaloby.

5.2

Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu stranami dohody a účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda, včetně jejích případných změn
a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní
a citlivé údaje a obchodní tajemství.

5.3

Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato dohoda, včetně jejích případných změn,
bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají
ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou
anonymizovány.

5.4

V případě, že kterékoli ustanovení této dohody je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo
nevykonatelným, potom neplatnost, neúčinnost či nevykonatelnost takového ustanovení nemá a
nebude mít vliv na platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení této dohody, nestanovíli zákon jinak. Bez zbytečného odkladu poté, co o kterémkoli ustanovení této dohody bude stranami
dohody uznáno nebo pravomocně rozhodnuto, že je neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné,
zavazují se strany dohody nahradit takové neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení
novým ustanovením, které bude platné, účinné nebo vykonatelné a bude nejlépe vyhovovat účelu
této dohody.
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5.5

Strany dohody prohlašují, že tato dohoda byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné a omyluprosté
vůle, nikoliv při hrubém nepoměru vzájemných plnění, po vzájemném projednání a poté, co všichni
účastníci dohody měly dostatečnou možnost získat kvalifikovanou právní pomoc. Žádný z účastníků
dohody se necítí být v tomto vztahu slabší stranou a ani se tohoto postavení nedovolává. Na důkaz
souhlasu s celým obsahem dohody ji smluvní strany stvrzují svými podpisy.

5.6

Tato dohoda může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel
považována výměna e-mailových ani jiných elektronických zpráv.

5.7

Tato dohoda obsahuje úplné ujednání o předmětu dohody a o všech náležitostech, které strany
dohody měly a chtěly v dohodě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této dohody.

V ................... dne ...........................

V ................... dne ...........................

............................................
Statutární město Brno, Městská část Brno-střed
Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta

............................................
Rais Engineering Services, s.r.o.
Antonín Rais, jednatel
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Příloha č. 2

Číslo jednací: MCBS/2020/0008323/NEMI
Vyřizuje:

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
občanského zákoníku
1. Smluvní strany
Objednatel:
Sídlo:
Doručovací adresa:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
Ing. arch. Vojtěchem Menclem
449 92 785

Ve věcech technických je oprávněn jednat: • ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor
investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 715,
e-mail: podatelna@brno-stred.cz
Zhotovitel :

Zastoupený :
IČO :
DIČ :
Bankovní spojení :
Číslo účtu :
Tel. kontakt:
E-mail:

Rais Engineering Services s.r.o.,
Plaská 622/3, 150 00 Praha
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Praze v oddíle C, vložka 144875
Antonínem Raisem, jednatelem
250 48 023

2. Rozsah předmětu smlouvy
2.1.
Rozsah předmětu smlouvy
2.1.1. Předmětem smlouvy je zhotovení projektové dokumentace pro provádění
stavby s názvem „Vypracování prováděcí projektové dokumentace na
opravu bytů – etapa 2/2019“ (dále jen “dílo“) v rozsahu vymezeném
zadávací dokumentací uveřejněnou na profilu zadavatele, která byla
podkladem pro zpracování nabídky zhotovitele ze dne 13.01.2020
předložené objednateli zhotovitelem, jako uchazečem, v zadávacím řízení,
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na základě jehož výsledků byla uzavřena tato smlouva o dílo. Projektová
dokumentace pro provádění stavby (dále jen PD) bude obsahovat
zejména:
 náležitosti stanovené z. č. 183/2006 Sb. stavební zákon ve znění pozdějších
předpisů a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhl. č. 499/2006 Sb. o
dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 169/2016 Sb. o
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, z. č. 309/2006 Sb.,
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy ve znění
pozdějších předpisů, nař. vl. č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve
znění pozdějších předpisů a platnými relevantními technickými normami,
jejichž závaznost smluvní strany tímto sjednávají
 Předávaná Projektová dokumentace pro každý byt bude obsahovat:
- 4 x tištěné vyhotovení vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč.
výkazu výměr a kontrolního rozpočtu.
Výkresová část ve formátu *.pdf a *.dwg – formát kompatibilní se
softwarem s uvedeným číslem a vyšším AutoCAD 2006; textová část ve
formátu *.pdf a *.doc). Názvy souborů a složek na CD mohou mít délku max.
30 znaků, bez diakritiky a jakýchkoliv znaků (např. +,-,@ apod.), slova
v názvu
musí
být
oddělena
podtržítkem,
bez
mezer
(př:
„stavajici_stav_1NP.pdf“).
- ke každému vyhotovení PD bude přiložena elektronická podoba projektové
dokumentace na CD bez kontrolního rozpočtu a na dalším CD včetně
kontrolního rozpočtu, uspořádání shodné s tištěnou verzí projektové
dokumentace.
U slučovaných bytů č. 30 a 31 v bytovém domě Moravské nám. 12 bude
projektová dokumentace odevzdána v pěti tištěných vyhotoveních včetně
souhlasů všech dotčených orgánů (v jednom paré originály) a dále bude
přiložena projektové dokumentace na CD bez kontrolního rozpočtu a na
dalším CD včetně kontrolního rozpočtu, uspořádání shodné s tištěnou verzí
projektové dokumentace.
 podrobný souhrnný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr pouze v jediném souboru zahrnující rovněž vedlejší a ostatní
náklady, jestliže takové jsou zpracovaný v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb. a
zároveň kompatibilní ve všech jeho částech s RTS; soupis prací nesmí
obsahovat agregované položky, výjimkou jsou pouze položky, které nelze
v dané cenové databázi vyhotovit
 položkový rozpočet stavby – oceněný soupis stavebních prací, dodávek a
služeb dle aktuálních ceníků RTS; pouze v jediném souboru pro každý byt,
pokud bude v rozpočtu položka, kterou ceník RTS neobsahuje, bude cena
vytvořena z položky RTS, která ji vystihuje nejvíc, nebo bude vytvořena
zcela nová položka s popisem cenotvorby (výpočtem z materiálu, práce,
doložena nabídkou, apod.) s tím, že z předloženého vysvětlení musí vyplývat,
že ceny jsou stanoveny jako v místě a čase obvyklé, včetně všech
souvisejících konstrukcí a prací.
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Soupis prací a kontrolní rozpočet – bude předán ve zdrojovém formátu
*rts;
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb bude ve všech jeho částech (včetně
jednotlivých
profesí-„řemesel“)
zpracovaný
s využitím
softwaru
BUILDpower (pro potřeby posouzení správnosti položkových rozpočtů
zpracovaných uchazeči o veřejnou zakázku na stavební práce jako součást
nabídky), k jehož užití objednatel poskytne zhotoviteli podlicenci v souladu
s obsahem svých licenčních podmínek sjednaných s poskytovatelem licence
na dobu potřebnou ke zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr a položkového rozpočtu. Instalace software na hardwarové
prostředky zhotovitele bude probíhat vždy v sídle poskytovatele licence.
Kontrolní rozpočet bude vyhotoven v aktuální cenové soustavě rozpočtového
programu (databáze nesmí být starší více než 1 rok). Kontrolní rozpočet musí
obsahovat sloupec s uvedením, ve které cenové soustavě byla položka
oceněna
2.1.2. Výkresová i textová část projektové dokumentace musí být věcně i
materiálově v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb,
s výkazem výměr
2.1.3. Projektová dokumentace jednotlivých profesí – řemesel (např.
elektroinstalace, ZTI, vytápění, plynoinstalace), bude řešena samostatně,
tzn. bude zakresleno v samostatném výkresu a popsáno v samostatné
technické zprávě.
2.1.4. Závazek zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním
objednateli, bez jakýchkoliv vad a nedodělků v termínu sjednaném v této
smlouvě. Objednatel se zavazuje bez vad a nedodělků převzít a zhotoviteli
zaplatit cenu sjednanou v této smlouvě.
2.2.

Práva a povinnosti smluvních stran
2.2.1. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění
a dle jiných oprávnění oprávněn a schopen zhotovit dílo v požadovaném
rozsahu, kvalitě a termínu, a je k tomu vybaven potřebnými materiálními,
technickými a organizačními prostředky.
2.2.2. Zhotovitel dále prohlašuje, že projekt bude vypracován odbornou osobou
v příslušném oboru (oborech) a v tomto smyslu se zavazuje zhotovit dílo
v odpovídající kvalitě a za tím účelem provést veškeré odborné činnosti
a vynaložit veškerou odbornou péči, jakou je možno spravedlivě očekávat,
jakožto od odborné osoby disponující všemi potřebnými znalostmi,
schopnostmi a technickými možnostmi.
2.2.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla navrhnout pro realizaci stavby dle
jeho odborných znalostí a zkušeností výrobky a materiály, které mají
takové vlastnosti, aby po celou dobu předpokládané životnosti stavby
(s ohledem na její charakter) byla při běžné údržbě a provozu pro který
bude stavba zhotovena, zaručena mechanická pevnost a stabilita uvedené
stavby.
2.2.4. Zhotovitel je povinen dbát na maximální hospodárnost a ekonomickou
výhodnost celkového řešení stavby, a to již od počátku přípravy projektové
dokumentace. Zhotovitel bude dále potlačovat zejména jakékoliv
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neoprávněné bezdůvodné zakládání takzvaných vyvolaných investic a
víceprací v průběhu realizace stavby, včetně inženýrských sítí.
2.2.5. Zjistí-li zhotovitel, že nemůže dílo provést za podmínek závazně
plynoucích z obecně platných právních předpisů, nebo požadovaných
výslovně objednatelem, popřípadě za dalších podmínek zvláště
dohodnutých touto smlouvou, a stejně tak nebude-li moci splnit dohodnuté
termíny, uvědomí o tom neprodleně písemně objednatele s uvedením
důvodů.
2.2.6. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu
objednatele neposkytne výsledek své činnosti dle této smlouvy (zejména
projektovou dokumentaci) jiné osobě než objednateli.
2.2.7. Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za veškerá plnění, která převezme
od subdodavatelů, tzn., že zhotovitel za plnění svých povinností
vyplývajících z této smlouvy realizované prostřednictvím subdodavatelů
nadále odpovídá tak, jako by plnil sám. Zhotovitel není oprávněn zadat třetí
osobě činnosti směřující k vytvoření stavebních a architektonických řešení
sestávající z textových a výkresových částí.
2.2.8. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci plnění zakázky zajistí veškeré odborné
průzkumy, provedení potřebného počtu sond, které jsou pro řádné
dokončení zakázky nezbytné a u slučovaných bytů č. 30 a 31 v bytovém
domě Moravské nám. 12 také statické posouzení, vyhotovení PBŘ,
vyřízení všech potřebných souhlasů dotčených subjektů a vyjádření
dotčených orgánů. Cena těchto prací je již zahrnuta v ceně díla. V případě
nemožnosti provést průzkum nebo sondy z důvodu nepřístupnosti prostor,
je zhotovitel o tomto povinen vyrozumět objednatele a to nejpozději ve
lhůtě do 7 dnů od zjištění této nepřístupnosti. Pokud nebudou prostory
zpřístupněny ani po součinnosti poskytnuté objednatelem, smluvní strany o
tomto sepíší zápis.
2.2.9. Pokud se byt, jehož PD je předmětem této smlouvy o dílo, nachází
v objektu, který je evidován ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. jako kulturní
památka, nebo pokud se byt nachází v objektu, který je v Městské
památkové rezervaci Brno ustanovené vlád. nař. č. 54/1989 Sb., zavazuje
se zhotovitel úpravy bytu konzultovat s pracovníkem Odboru památkové
péče MMB a s pracovníkem Národního památkového ústavu - územní
odborné pracoviště v Brně.
2.2.11. V případě, že v rámci stavebního řízení bude stavební úřad požadovat
doplnění nebo přepracování PD nebo části PD, je Zhotovitel povinen
bez zbytečného odkladu poskytnout Objednateli součinnost a PD doplnit.
2.2.10. V případě, že během realizace oprav dle vyhotovené PD dojde ke zjištění,
že PD a v ní navržená opatření neodpovídají skutečnosti nebo nejsou
proveditelná, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést
nápravu (tzn. přepracovat PD, a nebo navrhnout nová opatření, která budou
předložena formou opravené PD.
3. Termíny a místo plnění
3.1.
Termín zahájení
3.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat ihned
po podpisu smlouvy o dílo.
3.2. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínech stanovených dále v této
smlouvě.
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3.2.1 Zhotovitel je povinen předložit rozpracované projektové dokumentace
(zaměření stávajícího stavu, úprava dispozice, řešení vytápění, apod.)
v elektronické podobě ke konzultaci objednateli nejpozději 6 týdnů před
termínem odevzdání kompletního díla (viz čl. 3.2.3)
3.2.2 Zhotovitel je povinen předložit kompletní projektové dokumentace vč.
řemesel a soupisu prací (dokumentace řemesel byla specifikována
v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky) v elektronické podobě
k závěrečné kontrole objednateli nejpozději do 3 týdnů před termínem
odevzdání kompletního díla (viz čl. 3.2.3)
3.2.3 Zhotovitel je povinen protokolárně předat kompletní projektovou
dokumentaci (projekt pro každý byt samostatně) objednateli se
zapracovanými požadavky a připomínkami vč. vyjádření dotčených orgánů
nejpozději v termínech:
1) Botanická 45 byt č. 9 a 26, Starobrněnská 7 byt č. 11, Hrnčířská 39 byt č. 10,
Pekařská 54 byt č. 5 – nejpozději do 3 měsíců od podpisu smlouvy o dílo
2) Tučkova 38 byt č. 5, 15, 19 a 20 a Zahradníkova 15, byt č. 5 –
nejpozději do 4 měsíců od podpisu smlouvy o dílo
3) Francouzská 20 byt č. 12, 18 a 26, Josefská 23 byt č. 5, 9 a 10 –
nejpozději do 5 měsíců od podpisu smlouvy o dílo
4) Moravské nám. 12 byt č. 34 a sloučení bytů č. 30 a 31, Křenová 55 byt č. 29 –
nejpozději do 6 měsíců od podpisu smlouvy o dílo
3.3.

Podmínky pro změnu termínů odevzdání projektové dokumentace
3.3.1. Změna termínu dokončení díla je možná na základě žádosti zhotovitele,
a to pouze v případě prokazatelného nezpřístupnění prostoru, který je
nezbytně nutný pro řádné zpracování díla po dobu delší než 7 dnů od
zaslání písemné výzvy k jejímu zpřístupnění. O této skutečnosti je
zhotovitel ve všech případech povinen neprodleně objednatele písemně
informovat. Termín dokončení díla (u bytu se kterým nepřístupný prostor
souvisí) bude o dobu, po kterou byl prostor nepřístupný od doručení
písemné výzvy, prodloužen.

3.4.
Místo plnění
3.4.1. Místem předání předmětu PD a místem předání výstupů zařizování
záležitostí dle této smlouvy je sídlo objednatele.
3.4.2.

Místem plnění je sídlo Objednatele a:












Brno,
Brno,
Brno,
Brno,
Brno,
Brno,
Brno,
Brno,
Brno,
Brno,

bytový
bytový
bytový
bytový
bytový
bytový
bytový
bytový
bytový
bytový

dům
dům
dům
dům
dům
dům
dům
dům
dům
dům

Botanická 828/45, parc.č. 1660, k.ú. Veveří
Francouzská 28/20, parc.č. 217, k.ú. Zábrdovice
Hrnčířská 899/39, parc.č. 1657/1, k.ú. Veveří
Josefská 424/23, parc.č. k.ú. 291/4, Město Brno
Křenová 181/55, parc.č. 157, k.ú. Trnitá
Moravské nám.753/12, parc.č.1514, k.ú.Veveří
Pekařská 430/54, parc. č. 1021, k.ú. Staré Brno
Starobrněnská 289/7,p.č.387/1,k.ú.Město Brno
Tučkova 924/38, parc.č. 1652, k.ú. Veveří
Zahradníkova /15, parc.č. 893, k.ú. Staré Brno

3.4.3. Vstup do dotčeného objektu zprostředkuje Odbor investiční a správy
bytových domů ÚMČ Brno-střed.
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4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny
4.1.
Výše sjednané ceny
4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této
smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná
ve výši:

Soupis dílčích PD vč. dílčích cen:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Botanická 45 byt č. 9
Botanická 45 byt č. 26
Francouzská 20 byt č. 12
Francouzská 20 byt č. 18
Francouzská 20 byt č. 26
Hrnčířská 39 byt č. 10
Josefská 23 byt č. 5
Josefská 23 byt č. 9
Josefská 23 byt č. 10
Křenová 55 byt č. 29
Moravské nám. 12 byt č. 34
Moravské n. 12 byt sloučení
bytů č. 30 a 31
m. Pekařská 54 byt č. 5
n. Starobrněnská 7 byt č. 11
o. Tučkova 38 byt č. 5
p. Tučkova 38 byt č. 15
q. Tučkova 38 byt č. 19
r. Tučkova 38 byt č. 20
s. Zahradníkova 15, byt č. 5
Celková cena díla
DPH
Celková cena díla

19.500,00 Kč bez DPH (základní
18.000,00 Kč bez DPH (základní
20.000,00 Kč bez DPH (základní
19.500,00 Kč bez DPH (základní
20.000,00 Kč bez DPH (základní
18.000,00 Kč bez DPH (základní
19.500,00 Kč bez DPH (základní
19.500,00 Kč bez DPH (základní
19.500,00 Kč bez DPH (základní
18.000,00 Kč bez DPH (základní
20.000,00 Kč bez DPH (základní

sazba)
sazba)
sazba)
sazba)
sazba)
sazba)
sazba)
sazba)
sazba)
sazba)
sazba)

25.000,00 Kč bez DPH (základní
19.500,00 Kč bez DPH (základní
20.000,00 Kč bez DPH (základní
18.000,00 Kč bez DPH (základní
18.000,00 Kč bez DPH (základní
18.000,00 Kč bez DPH (základní
18.000,00 Kč bez DPH (základní
18.000,00 Kč bez DPH (základní

sazba)
sazba)
sazba)
sazba)
sazba)
sazba)
sazba)
sazba)

366.000,00 Kč bez DPH
76.860,00 Kč (sazba 21 %)
442.860,00 Kč vč. DPH

4.2.
Obsah ceny
4.2.1. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné
k řádnému, úplnému a včasnému provedení díla.
4.3.
Podmínky pro změnu ceny
4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za
níže uvedených podmínek.
4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud objednatel bude požadovat i
provedení jiných prací, než které byly vymezeny v zadání díla.
5. Platební podmínky
5.1.
Zálohy
5.1.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
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5.2.
Postup plateb
5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena formou dílčích faktur
čl. 3.2.3.
5.2.2 Bez předávacího protokolu je faktura neplatná.
příslušného měsíce.
5.2.2. Faktura bude obsahovat tyto údaje:
 označení a číslo faktury
 název, sídlo, IČO, DIČ, údaje o zápisu
bankovní účet, uvést adresu odběratele
(doručovací adresu)

odpovídajících plnění dle
DUZP je poslední den

do obchodního rejstříku,
a konečného příjemce

Odběratel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1
602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Konečný příjemce: Statutární město Brno
Městská část Brno-střed
Dominikánská 264/2
601 69 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
 datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou,
 předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby,
 číslo smlouvy a název díla,
 odsouhlasený soupis provedených prací (předávací protokol),
 razítko a podpis zhotovitele.
5.3.
Lhůty splatnosti
5.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 20-ti dnů
ode dne následujícího po dni doručení faktury.
5.3.2. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního
účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.
5.3.3. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je
objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její smluvní
splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo
vystaví novou. Po doručení bezchybné faktury objednateli počíná běžet
doba splatnosti od počátku.
6. Předání a převzetí díla
6.1.
Předáním části díla ke konzultaci se rozumí předání dokumentace
v elektronické podobě.
6.2.
Protokol o předání a převzetí díla
6.2.1. O předání díla pořídí Objednatel zápis (protokol). Součástí protokolu bude i
soupis předávaných dokumentací vč. jejich obsahu, který předloží
Zhotovitel. Fotodokumentace a elektronická podoba díla může být předána
prostřednictvím cloudového úložiště, kdy objednatel bez zbytečného
prodlení zhotoviteli e-mailem potvrdí, že zaslané dokumenty byly řádně
doručeny a jsou k dispozici.
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6.2.2. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání
a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít a popř. náhradní
termín předání díla.
6.2.3. Protokol neosvědčuje bezvadnost předávané části PD, objednatel je
oprávněn oznámit zhotoviteli vadu díla kdykoli po jeho převzetí, až do dne
skončení záruční doby.
7. Záruka za jakost díla
7.1.
Odpovědnost za vady díla
Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo bude mít v době jeho předání a
po sjednanou záruční dobu vlastnosti stanovené obecně závaznými právními
předpisy, technickými a bezpečnostními normami, a touto smlouvou popř.
vlastnosti obvyklé. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude použitelné
k účelu vyplývajícímu z této smlouvy a dále za to, že je kompletní a bez
jakýchkoliv právních a jiných vad. Za vadu je považováno i opomenutí
takového řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména
technickým, technologickým anebo ekonomickým poznatkům v dané oblasti
nezbytné k řádnému zhotovení stavby a jehož opomenutí bude mít za následek
dodatečné změny rozsahu stavby proti stavu předpokládanému v PD.
7.2.

Záruka
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel poskytuje objednateli záruku za
kvalitu provedení díla v délce tří (3) let. Záruční doba počíná plynout ode dne
předání a převzetí díla potvrzeného předávacím protokolem. Dále zhotovitel
poskytuje záruku za to, že PD bude respektovat zásady hospodárného provozu
projektované stavby, její udržovatelnosti a bezpečnosti provozu. Do záruční
doby se nepočítá doba od uplatnění vady díla objednatelem u zhotovitele do
dne odstranění takové vady. O tuto dobu se záruční doba automaticky
prodlužuje.
Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit reklamovanou vadu v nejkratším
technicky možném termínu s přihlédnutím k povaze vady. Oznámení
(reklamaci) odešle objednatel na adresu sídla zhotovitele bez zbytečného
odkladu poté, co vadu zjistí. V reklamaci vady popíše, případně uvede, jak se
projevují. Reklamace odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za
včas uplatněnou.
Nebude-li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen
reklamovanou vadu odstranit i v případě, kdy reklamaci neuznává. O
odstranění vady bude sepsán protokol. Náklady na odstranění reklamované
vady nese zhotovitel, ve sporných případech až do doby, než se prokáže, zdali
byla vada reklamována oprávněně. Prokáže-li se ve sporných případech, že
objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že se na předmětnou vadu nevztahuje
záruka, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem
účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady.
Zhotovitel se zavazuje, že uhradí objednateli v plné výši škody, které mu
vzniknou v příčinné souvislosti s vadami projektové dokumentace nebo při
zařizování záležitosti dle této smlouvy. Škodou se rozumí také škoda vzniklá
ve formě nákladů vynaložených na zhotovení stavby nepředpokládaných
soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, jež je součástí PD.
Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných
podkladů poskytnutých objednatelem v případě, že zhotovitel ani při
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7.3.

vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na
jejich nevhodnost objednatele prokazatelně písemně upozornil a objednatel
přesto trval na jejich použití.
Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady zjištěné v průběhu realizace stavby, jež
zhotovitel v době zpracování PD nemohl předvídat ani při vynaložení odborné
péče (uvedené se týká zejména konstrukcí, u nichž nebylo možné provést
průzkumné práce z důvodu jejich nepřístupnosti, o čemž zhotovitel objednatele
prokazatelně (písemně) informoval). Za nepřístupné prostory nelze považovat
fasády, okna a střechu objektu.
Zhotovitel se zavazuje, že pokud se v průběhu záruční doby stane nefunkční
elektronická verze PD (tedy CD), pak na žádost objednatele dodá bezplatně
nové CD s příslušnou PD.

8. Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy
8.1.
Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů
8.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání díla dle čl. 3.2.3
této smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,Kč za každý i započatý den prodlení.
8.1.2. Prodlení zhotovitele i s dílčím plněním předmětu díla sjednaného dle
článku 3 této smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení
smlouvy a může být důvodem pro odstoupení objednatele od této smlouvy.
8.1.3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně bez zbytečného
prodlení. Při odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny se
vypořádat. Zhotovitel má nárok na úhradu části díla, které bylo bez vad a
nedodělků předáno objednateli. Objednatel je oprávněn na svůj závazek
k úhradě části ceny předaného díla započíst své pohledávky vzniklé z titulu
smluvních pokut a škod, které vznikly v souvislosti s plnění této smlouvy.
8.2.
Sankce za vady díla
8.2.1. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu,
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou
reklamovanou vadu a za každý den prodlení.
8.2.2. Pokud v důsledku nesouladu mezi částmi PD (tj. výkresy, technickou
zprávou a soupisem prací) vznikne potřeba provedení víceprací, je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z ceny
RTS těchto víceprací a to za každou položku.
8.3.
Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
8.3.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému
termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši
z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
8.4. Další ujednání
8.4.1. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nebo jejich
zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody, náhrada škody není výší
smluvní pokuty omezena, smluvní pokuty a úroky z prodlení se na náhrady
škody nezapočítávají.
8.4.2. Smluvní pokuty uvedené v této smlouvě jsou splatné do 30 dnů ode dne
doručení písemné výzvy k jejich úhradě.
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9. Změna smlouvy
9.1.
Forma změny smlouvy
9.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána
osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat,
nebo osobami jimi zmocněnými.
9.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným
označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
10. Poskytnutí licence pro užití díla
10.1. Vzhledem k tomu, že zhotovitelem vytvořené dílo podléhá z části i ochraně podle
autorského zákona (z. č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů), dohodly se
smluvní strany na tom, že okamžikem předání díla objednateli uděluje zhotovitel
objednateli oprávnění k výkonu práva dílo neomezeně užívat (dále jen „licence“).
Objednatel je na základě udělené licence oprávněn PD využívat bez jakéhokoli
omezení; na základě udělené licence je objednatel oprávněn PD využít zejména,
nikoli však výlučně: k realizaci stavby dle příslušného stupně, je oprávněn do PD
bez omezení zasahovat a upravovat ji i prostřednictvím třetích osob, použít PD jako
podklad k navazujícím stupňům projektové dokumentace, poskytnout sublicenci
k užití PD apod. Licence se objednateli poskytuje na celou dobu trvání ochrany
autorského práva k PD. Odměna za poskytnutou licenci, jakož i veškeré další
případné autorské nároky zhotovitele, jsou již zahrnuty ve sjednané ceně díla.
10.2. Zhotovitel se tímto zavazuje, že dílo podle této smlouvy nebude mít v době jeho
předání objednateli žádné patentové ani jiné právní nedostatky. Zhotovitel se rovněž
zavazuje, že po dobu provádění díla neporuší jakákoli autorská, patentová, nebo jiná
práva třetích osob. Jestliže se kdykoli v budoucnu prokáže, že zhotovitel při
provádění díla porušil autorská, patentová nebo jiná práva třetích osob, zhotovitel za
takové porušení práv třetích osob plně odpovídá. V takovém případě je zhotovitel
rovněž povinen nahradit objednateli veškeré škody, které objednateli vzniknou
v důsledku porušení autorských, patentových, nebo jiných práv třetích osob při
provádění díla.
10.3. Ujednání tohoto článku platí i v případě zániku této smlouvy jinak než splněním.
11. Závěrečná ujednání
11.1. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a 1
zhotovitel.
11.2. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými obecně
závaznými předpisy.
11.3. Zhotovitel potvrzuje, že je v plném rozsahu seznámen s povahou a rozsahem
díla a jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné ke zhotovení díla.
11.4. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské
odpovědnosti a základní lidská práva.
11.5. Smluvní strany potvrzují, že tato smlouva je sepsána dle jejich pravé a
svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
11.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami, účinnosti nabude zveřejněním dle odst. 11.7 této smlouvy.
11.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných
změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
10

11.8.

smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají
ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní
tajemství.
Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně
jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma
informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají
ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní
tajemství, aj. budou anonymizovány.

12. Doložka schválení
dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.
Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 03.02.2020,
usnesením RMČ/2020/55/22.

V Brně dne 13.02.2020

V Brně dne 07.02.2020

Za objednatele

Za zhotovitele

…………………………..

……………………………..
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Příloha č. 3

Městská část Brno-střed
Odbor organizační a právní
Brno
V Brně dne 18. 8. 2021

Žalobce:

Statutární město Brno, městská část Brno-střed, IČ: 44992785,
se sídlem Dominikánská 264/2, Brno-střed, 601 69 Brno

zast. Mgr. Petrem Langem, LL.M., advokátem se sídlem AK v Brně, Jakubská 156/2, PSČ 602 00

Žalovaná:

Rais Engineering Services s.r.o., IČ: 25048023,
se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10

zast. JUDr. Ivanou Zamazalovou, advokátkou se sídlem v Jirkově, Červenohrádecká 1557, PSČ 431 11
o 500.000,- Kč (smluvní pokuta)
řízení je vedeno u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp.zn. 11 C 80/2021

Informace z prvního jednání ve věci

Vážení,
dovoluji si Vás informovat, že v nadepsané věci proběhlo dne 5.8.2021 první jednání před Obvodním
soudem pro Prahu 10. Předsedkyně senátu na začátku jednání seznámila strany s jejím předběžným
právním názorem (viz níže) a případnými dalšími kroky, které by s ohledem na její právní názor
následovaly, načež bylo dohodnuto, že prozatím nebude jednání zahajováno a strany se pokusí
uzavřít spor smírem.
Tento dílčí závěr nezavazuje Městskou část k uzavření smíru, jedná se pouze o odložení zahájení
dokazování ve věci (s ohledem na předběžný právní názor soudu) a v případě uzavření smírného
řešení sporu poskytuje MČBS možnost vrácení soudního poplatku, což by v případě již zahájeného
jednání dne 5.8.2021 nebylo následně možné.

Předběžný právní názor soudu
Na základě žaloby, všech dosavadních písemných vyjádřeních založených ve spisu a předložených
listinných důkazů se soud předběžně domnívá, že
-

-

-

je dán právní nárok na úhradu smluvní pokuty z prodlení s předáním první části díla ve výši
18.000,- Kč, tedy za prodlení v délce 18dní, neboť následně považuje tuto část díla za
předanou,
není dán právní nárok na úhradu smluvní pokuty z prodlení s předáním druhé části díla,
neboť tuto považuje za předanou včas,
je dán právní nárok na úhradu smluvní pokuty z prodlení s předáním třetí a čtvrté části díla ve
výši 189.000,- Kč, neboť tuto považuje za nepředanou, když i žalovaná potvrzuje, že na těchto
částech již nepracovala, ale dodatek ke smlouvě, který by toto vyřešil, nepodepsala a platí tak
stále původní smlouva o dílo, samozřejmě do doby odstoupení,
jedná se o smlouvu o dílo s nehmotným výsledkem dle ust. § 2631 NOZ a tedy se dílo
považuje za předané, je-li dokončeno a zhotovitel umožní objednateli jeho užití,
je tedy předběžně dán právní nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 207.000,- Kč,
není předběžně dán právní nárok na úhradu smluvní pokuty ve zbývající výší 293.000,- Kč,

Bude-li MČBS trvat na podané žalobě, pak v rámci dokazování bude vyzvána k doložení důkazů ke
svým tvrzením ohledně té části smluvní pokuty, kterou předběžně soud nepovažuje za oprávněnou, a
to následovně:
-

-

doložit důkazem tvrzení MČBS, že dílo v první i druhé části nebylo dodáno řádně a úplně a že
je tedy pouze ve stavu, v jakém tvrdí MČBS, tedy ve stavu podle ust. čl. 3.2.1. smlouvy a že
tedy není splněna podmínka předání díla jakožto prováděcí projektové dokumentace a že
podle předaného díla nelze následně realizovat příslušné rekonstrukce,
doložit důkazem, zda byl vyhotoven a žalované předán protokol o předání díla dle čl. 6.2.1.
smlouvy, který by obsahoval výčet vad a nedodělků té které předané části díla.

V případě, že shora uvedené důkazy nebude MČBS schopna doložit, pak se soud předběžně domnívá,
že v této části žalobu zamítne.
Po skončení jednání deklaroval jednatel žalované, že je připraven vzít veškerou zpracovanou
projektovou dokumentaci a přijet do Brna předvést, že tato je úplná, řádně vypracovaná a funkční.

Následující postup
V danou chvíli je tedy otázka, zda je MČBS schopna doložit důkazy, ke kterým bude v případě trvání
na žalobě a prováděném dokazování soudem vyzvána. Pokud nikoli, hrozí, že v části žaloby ve výši
293.000,- Kč bude tato zamítnuta. Pokud tyto důkazy MČBS schopna předložit je, pak bude
samozřejmě na úvaze soudu, zda tyto budou dostatečné pro přehodnocení jeho předběžného závěru
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a zda bude žalobě vyhověno zcela či ve větší části, než je doposud předběžně soudem
předpokládáno.
Variant řešení sporu je nespočet a záleží i na situaci ohledně samotné projektové dokumentace, která
byla předmětem díla, zda tato je již svépomocí MČBS upravena do podoby prováděcí projektové
dokumentace či nikoli, zda tedy má smysl, aby došlo k prezentaci funkčnosti díla, resp. předání
neporušených a otevřeníschopných souborů elektronické verze díla přímo jednatelem žalované a zda
v návaznosti na tuto skutečnost budou strany schopny se dohodnout na jakémkoli smírném řešení.
Zároveň také při vědomí, že žalovány nebyly veškeré uplatněné smluvní pokuty. To vše pak logicky
v rámci nejenom odborného aparátu MČBS, ale zejména v rámci orgánů MČBS, které by případný
smír museli projednat a schválit.
V případě potřeby osobního jednání ohledně volby postupu ve věci jsem samozřejmě připraven
účastnit se příslušných jednání na MČBS.

S pozdravem
Mgr. Petr Lang, LL.M., advokát
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