SMLOUVA
o bezúplatném převodu projektové dokumentace
a postoupení práv
č. smlouvy převodce:
č. smlouvy nabyvatele:
č. smlouvy zpracovatele dokumentace:
Smluvní strany:
1. Statutární město České Budějovice
se sídlem:
náměstí Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupené:
Ing. Jiřím Svobodou, primátorem města
IČ:
00244732
(dále jen „převodce“)
2. Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace
se sídlem:
Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
zastoupené:
Ing. Vladimírou Hruškovou, ředitelkou Správy České Budějovice
se sídlem: Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice
IČ:
65993390
DIČ:
CZ65993390
(dále jen „nabyvatel“)
3. VH – TRES spol. s.r.o.
se sídlem:
Senovážné náměstí 240/1, 370 01 České Budějovice
zastoupená:
Ing. Danielem Vaclíkem, jednatelem společnosti
IČ:
15771822
DIČ:
CZ15771822
(dále jen „zpracovatel dokumentace“)
uzavírají podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
tuto smlouvu:

Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Převodce pořídil v rámci přípravy investiční akce „I/3 České Budějovice – úprava
přemostění Dobrovodské stoky“,
a) dokumentaci pro územní rozhodnutí (DUR),
b) dokumentaci pro stavební povolení (DSP),
které jsou v jeho vlastnictví (dále jen „Projektové dokumentace“).
2. Projektová dokumentace uvedená v předchozím odstavci tohoto článku smlouvy
a) pod písm. a) byla zhotovena zpracovatelem dokumentace na základě Smlouvy o dílo,
č. smlouvy objednatele: 2012001966, č. smlouvy zhotovitele 24/2012/1449, uzavřené
mezi převodcem, jako objednatelem a zpracovatelem dokumentace jako zhotovitelem,
podepsal Mgr.
Mgr. Žaneta Digitálně
Žaneta Himpanová
2017.10.17
Himpanová Datum:
12:45:53 +02'00'
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dne 4. 9. 2012. Smlouva o dílo byla doplněna o dodatek č. 1 ze dne 31. 3. 2014.
Celková cena díla činí 215 140,- Kč vč. DPH (174 000,- Kč vč. DPH za dokumentaci
pro vydání územního rozhodnutí a 41 140,- Kč vč. DPH za inženýrskou činnost pro
vydání územního souhlasu)
Zpracovatel dokumentace potvrzuje, že tato cena byla v plné výši převodcem
uhrazena.
b) pod písm. b) byla zhotovena zpracovatelem dokumentace na základě Smlouvy o dílo,
č. smlouvy objednatele: 2014000497, č. smlouvy zhotovitele 9/2014/1512, uzavřené
mezi převodcem, jako objednatelem a zpracovatelem dokumentace jako zhotovitelem,
dne 27. 03. 2014. Smlouva o dílo byla doplněna o dodatek č. 1 ze dne 28. 7. 2014 a
dodatek č. 2 ze dne 7. 11. 2014. Celková cena díla činí 784 400,- Kč vč. DPH (72 600,Kč vč. DPH za inženýrskogeologický průzkum, 580 800,- Kč vč. DPH za dokumentaci
ke stavebnímu povolení a 131 000,- Kč vč. DPH za inženýrskou činnost pro stavební
řízení včetně pravomocného SP)
Zpracovatel dokumentace potvrzuje, že tato cena byla v plné výši převodcem
uhrazena.
3. Tato smlouva upravuje bezúplatný převod Projektových dokumentací a práv a povinností
z nich vyplývajících a/nebo s nimi spojených, včetně práv a povinností spojených s jejich
užitím (odpovídající postoupení licence k užití autorského díla), a to z převodce na
nabyvatele za účelem realizace staveb dle Projektových dokumentací.

Článek II.
Převod projektové dokumentace
1. Převodce a nabyvatel se dohodli, že převodce touto smlouvou převádí na nabyvatele
vlastnické právo k Projektovým dokumentacím a nabyvatel toto vlastnické právo přijímá,
a to v následujícím rozsahu:
a) dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)
projektant: zpracovatel dokumentace
stupeň dokumentace: dokumentace pro územní rozhodnutí
datum: 09/2012
zakázkové číslo: 1449/1
sestávající z částí:
- Textová část
o Úvodní údaje
o Průvodní zpráva
o Souhrnná technická zpráva
- Dokumentace objektů
o IO 01 – úprava koryta
o IO 03 – vegetační úpravy
o IO 04 – přeložka plynovodu
o IO 05 – přeložky kabelových vedení
- Dokladová část
o Vyjádření správců inženýrských sítí
o Seznam pozemků dotčených stavbou
o Záborový elaborát
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b) dokumentace pro stavební povolení (DSP)
projektant: zpracovatel dokumentace
stupeň dokumentace: DSP
datum: 08/2014
zakázkové číslo: 1449/3
sestávající z částí:
- Textová část
o Průvodní zpráva
o Souhrnná technická zpráva
- Situační výkresy
o Situace širších vztahů stavby
o Celková situace stavby
o Situace stavby a ZOV v KM
- Dokumentace inženýrských objektů
o IO 01 Úprava koryta
o IO 02 Rekonstrukce přemostění
o IO 03 Vegetační úpravy
o IO 04 Přeložka plynovodu
o IO 05 Přeložky kabelových vedení
o Dopravně inženýrská opatření
- Podklady k projektu
o Závěrečná zpráva
o Statistický výpočet
- Výkaz výměr
2. Převod dokumentací se provádí dle dohody smluvních stran bezúplatně.
3. Zpracovatel dokumentace jakožto vykonavatel majetkových práv k Projektovým
dokumentacím prohlašuje, že souhlasí s převodem vlastnického práva k Projektovým
dokumentacím dle této smlouvy z převodce na nabyvatele a s tím spojeným předáním
Projektových dokumentací nabyvateli, a to v počtu 2 tištěných paré + 1 digitální podobě
na CD projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a 3 tištěných paré + 1 digitální
podobě na CD projektové dokumentace pro stavební povolení.

Článek III.
Postoupení práv
1. Dle ust. § 1106 občanského zákoníku, kdo nabude vlastnické právo, nabude také práva a
povinnosti s věcí spojená.
2. Současně s převodem Projektových dokumentací postupuje převodce nabyvateli veškerá
práva a povinnosti spojené s Projektovými dokumentacemi, včetně oprávnění k jejich užití,
a to v následujícím rozsahu:
2.1. Zpracovatel dokumentace prohlašuje, že je nositelem majetkových autorských práv
k Projektovým dokumentacím, které jsou předmětem této smlouvy.
2.2. Zpracovatel dokumentace tímto uděluje nabyvateli výhradní oprávnění k výkonu
práva dílo užít (licenci). Licence je poskytována jako:
a) výhradní,
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na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu,
pro území všech zemí světa (celosvětově),
množstevní rozsah této licence není nijak omezen,
s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím
osobám. O postoupení práv není nabyvatel povinen informovat zpracovatele
dokumentace.
2.3. Nabyvatel není povinen licenci využít.
2.4. Práva a povinnosti nabyvatele podle této smlouvy přecházejí na jeho právního
nástupce.
2.5. Nabyvatel licence nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým způsobům užití
díla, a to zejména k těm způsobům užití, která účelově souvisí se samotnou realizací
stavby zhotovované dle projektové dokumentace.
2.6. Zpracovatel dokumentace tímto uděluje nabyvateli neomezený souhlas se
zveřejněním díla, s jakýmikoli úpravami a změnami díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho
tvůrčím zpracováním, s jeho spojením s jinými díly a jeho zařazením do díla
souborného.
2.7. Zpracovatel dokumentace prohlašuje, že autor díla výslovně udělil zpracovateli
dokumentace bezpodmínečný souhlas k zveřejnění díla, jeho úpravám, změnám, jeho
zpracování včetně překladu, jeho spojení s jiným dílem a zařazení díla do díla
souborného a dále prohlašuje, že autor udělil zpracovateli dokumentace
bezpodmínečný souhlas k výkonu jménem zpracovatele dokumentace a na jeho účet
autorových majetkových práv k dílu a dále prohlašuje, že autor udělil bezpodmínečný
souhlas zpracovateli dokumentace k postoupení shora uvedených práv třetí osobě.
2.8. Výše odměny za nabytí licence k užití díla je kryta cenou za zhotovení díla, a tedy
veškeré finanční nároky vyplývající z užití díla nabyvatelem byly uspokojeny
zaplacením ceny za zhotovení díla převodcem. Odměna byla sjednána bez ohledu na
výši výnosů převodce/nabyvatele z využití licence. Zpracovateli dokumentace
nevzniká právo na přiměřenou dodatečnou odměnu v případech, kdy by se výše
odměny dostala do zřejmého nepoměru k zisku z využití licence a k významu díla
pro dosažení takového zisku.
2.9. Zpracovatel dokumentace prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob,
která by mohla být na překážku užívání díla nabyvatelem v rozsahu uvedeném v této
smlouvě.
2.10. Zpracovatel dokumentace se zavazuje, že v případě zjištění neoprávněného užívání
díla třetí osobou poskytne nabyvateli náležitou součinnost při přijímání potřebných
právních opatření k ochraně výkonu práv nabyvatele podle této smlouvy.
2.11. Práva zpracovatele dokumentace osobovat si autorství díla a uvádět u díla své jméno
zejména při zveřejnění díla, propagaci díla např. formou veřejné výstavy či
oznámeních o díle zůstávají nedotčena.
a nabyvatel tato práva, povinnosti a oprávnění přijímá.
3. Postoupení práv spojených s Projektovými dokumentacemi se mezi převodcem a
nabyvatelem realizuje dle dohody smluvních stran bezúplatně.
4. Zpracovatel dokumentace jakožto vykonavatel majetkových autorských práv
k dokumentacím prohlašuje, že s postoupením práv z převodce na nabyvatele včetně
b)
c)
d)
e)
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oprávnění užít Projektové dokumentace za podmínek této smlouvy souhlasí. Zpracovateli
dokumentace touto smlouvou nevzniká v žádném případě jakýkoliv nový závazek nad
rámec původní smlouvy s převodcem.

Článek IV.
Ostatní ujednání
1. Předání a převzetí Projektové dokumentace proběhne po předchozí domluvě v budově
Magistrátu města České Budějovice a bude stvrzeno předávacím protokolem. Převodce a
nabyvatel se zavazují si předem písemně sdělit jména osob oprávněných k předání a
převzetí Projektové dokumentace a k podpisu předávacího protokolu.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., v platném znění.
3. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží
převodce, 2 obdrží nabyvatel a 1 obdrží zhotovitel dokumentace.
4. Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a dalšími právními normami,
vztahujícími se k předmětu této smlouvy.
5. Neplatná nebo neúčinná ustanovení této smlouvy nezpůsobují neplatnost nebo neúčinnost
ostatních ustanovení smlouvy či celé smlouvy. Neplatná nebo neúčinná ustanovení
smlouvy se zavazují smluvní strany nahradit platnými a účinnými ustanoveními, které se
nejvíce blíží hospodářskému – obchodnímu účelu, pro který se tato smlouva uzavírá.
6. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků,
podepsaných oprávněnými zástupci všech smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich vážné vůle, vyjádřené
srozumitelným způsobem.
8. Smluvní strany tímto prohlašují, že se dohodly na místní příslušnosti soudu v souladu
s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění takto:
Místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy je soud příslušný
dle sídla převodce.
9. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb.,
v platném znění, podléhá tato smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle
tohoto zákona zajistí převodce způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících.
Smluvní strany si ujednávají, že převodce je oprávněn bez omezení provést uveřejnění
úplného znění této smlouvy včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost
k jejímu uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na
oficiálních webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na
vědomí, že převodce je povinen tuto smlouvu či skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo
poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů.
Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně
prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící
jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny
případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna
či ukončována.
10. Tato smlouva byla v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
schválena dne ……….. Zastupitelstvem města České Budějovice, usnesením č. ……..
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V Českých Budějovicích dne ……………

V Českých Budějovicích dne ……………

za převodce

za nabyvatele

__________________________
Statutární město České Budějovice
Ing. Jiří Svoboda

__________________________
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ing. Vladimíra Hrušková

V Českých Budějovicích dne ……………
za zpracovatele dokumentace

__________________________
VH – TRES spol. s.r.o.
Ing. Daniel Vaclík
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