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č. smlouvy převodce:   MMPr-SML/……/2015
č. smlouvy nabyvatele: ………………………………..

                                                                                          č. smlouvy zpracovatele dokumentace: …………………………………

SMLOUVA
o bezúplatném převodu dokumentace 

a postoupení práv

Smluvní strany:

1) Statutární město Přerov
se sídlem: Bratrská 709/34, 750 11  Přerov 
zastoupené: Pavlem Košutkem, náměstkem primátora
IČ: 00301825
DIČ: CZ00301825
(dále jen „převodce“)

2) Povodí Moravy, s.p.
se sídlem: Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00  Brno
zastoupené: RNDr. Janem Hodovským, generálním ředitelem
IČ: 70890013
DIČ: CZ70890013
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 13565
(dále jen „nabyvatel“)

3) AGPOL s.r.o.
se sídlem: Jungmannova 153/12, 779 00  Olomouc – Hodolany 
zastoupená: Ing. Františkem Vaculínem, jednatelem 
IČ: 28597044
DIČ: CZ28597044
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 44147
(dále jen „zpracovatel dokumentace A“)  

4) AQUATIS a.s. (do 28.7.2015 v OR jako Pöyry Environment a.s.)
se sídlem: Botanická 834/56, Veveří, 602 00 Brno
zastoupená: Ing. Tomášem Plachým, CSc., statutárním ředitelem 
IČ: 46347526
DIČ: CZ46347526
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 775
(dále jen „zpracovatel dokumentace B“)  

5) ZAHRADA Olomouc s.r.o.
se sídlem: Železniční 469/4, 772 11  Olomouc 
zastoupená: Ing. Radkem Pavlačkou, jednatelem 
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IČ: 48395013
DIČ: CZ48395013
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 6396
(dále jen „zpracovatel dokumentace C“)  

6) RNDr. Pavel Vavrda
se sídlem: Schweitzerova 116/28, 779 00  Olomouc – Povel   
IČ: 18465137
DIČ: CZ 6308041080
(dále jen „zpracovatel dokumentace D“)  

„zpracovatelé dokumentace A, B, C a D“ též dále jako „zpracovatelé dokumentací“

    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 „Protipovodňová opatření v Přerově na 
nábřeží Dr. Edvarda Beneše“ 
a) dokumentaci pro stavební povolení (DSP) + dokumentace provedení stavby (DPS),
b) dokumentaci pro ohlášení stavby,
c) dokumentaci pro územní řízení (DÚŘ),
d) projekt náhradní výsadby,
e) zprávu o inženýrsko – geologickém průzkumu,
které jsou v jeho vlastnictví (dále jen „dokumentace“). 

2. Dokumentace uvedená v předchozím odstavci tohoto článku smlouvy
a) pod písm. a) byla zhotovena zpracovatelem dokumentace A na základě Smlouvy o dílo č. 

MMPr-SML/736/2012 ze dne 1.10.2012, uzavřené mezi převodcem, jako objednatelem a 
zpracovatelem dokumentace A, jako zhotovitelem, s cenou díla ve výši 391 435 Kč vč. 
DPH. Zpracovatel dokumentace A potvrzuje, že tato cena byla v plné výši převodcem 
uhrazena;

b) pod písm. b) byla zhotovena zpracovatelem dokumentace A na základě objednávky 
převodce č.6052/2012 ze dne19.12.2012 s pořizovací cenou ve výši 27 497,9 Kč vč. DPH.
Zpracovatel dokumentace A potvrzuje, že tato cena byla v plné výši převodcem uhrazena;

c) pod písm. c) byla zhotovena zpracovatelem dokumentace B na základě na základě 
Smlouvy o dílo č. MMPr-SML/769/2011 ze dne 26.10.2011, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 
28.11.2011, uzavřené mezi převodcem, jako objednatelem a zpracovatelem dokumentace
B, jako zhotovitelem, s cenou díla ve výši 334 800 Kč vč. DPH. Zpracovatel dokumentace B 
potvrzuje, že tato cena byla v plné výši převodcem uhrazena;

d) pod písm. d) byla zhotovena zpracovatelem dokumentace C na základě objednávky 
převodce č. 6005/2015 ze dne25.5.2015 s pořizovací cenou ve výši 21 780 Kč vč. DPH  
Zpracovatel dokumentace C potvrzuje, že tato cena byla v plné výši převodcem uhrazena;

e) pod písm. e) byla zhotovena zpracovatelem dokumentace A  na základě smlouvy o dílo 
specifikované odst. 2 písm a) této smlouvy a cena za tuto dokumentaci byla obsažena 
v ceně díla . Zpracovatel dokumentace D potvrzuje, že tato cena byla v plné výši 
převodcem uhrazena;
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3. Tato smlouva upravuje bezúplatný převod 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 dokumentace.   

Článek II.
Převod projektové dokumentace

1. Převodce a nabyvatel se dohodli, že převodce touto smlouvou převádí na nabyvatele 
vlastnické právo k dokumentacím a nabyvatel toto vlastnické právo přijímá, a to 
v následujícím rozsahu:

a) dokumentace pro stavební povolení (DSP) + dokumentace provedení stavby (DPS)
akce: Protipovodňová opatření v Přerově na nábřeží Dr. Edvarda Beneše 

projektant: zpracovatel dokumentace A
stupeň dokumentace: DSP – dokumentace pro stavební povolení

     DPS – dokumentace provedení stavby 
datum: 12/2012, 1/2013
zakázkové číslo: 2566/040
sestávající z částí: A  Průvodní zpráva

B  Souhrnná technická zpráva
C  Situace stavby
D  Dokladová část
E  Zásady organizace výstavby
F Dokumentace objektů
G  Rozpočet stavby
G.1  Výkaz výměr

b) dokumentace pro ohlášení stavby
akce: SO 01.2 Obnova chodníku – Protipovodňová opatření v Přerově na nábřeží Dr. 
Edvarda Beneše

projektant: zpracovatel dokumentace A
stupeň dokumentace: dokumentace pro ohlášení stavby
datum: 01/2013
zakázkové číslo: 2566/041
sestávající z částí: A  Průvodní zpráva

B  Souhrnná technická zpráva
C  Výkresová část
D  Zásady organizace výstavby
E  Dokladová část

c) dokumentace pro územní řízení (DÚŘ)
akce: Protipovodňová ochrana Přerov, nábřeží Dr. E. Beneše 

projektant: zpracovatel dokumentace B
stupeň dokumentace: dokumentace pro územní řízení
datum: 06/2012
zakázkové číslo: 3A11264.32.A01
sestávající z částí: A,B  Úvodní údaje a průvodní zpráva

C Souhrnná technická zpráva
D  Výkresová dokumentace
E  Doklady
F  Záborový elaborát
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G  Fotodokumentace
H  Orientační propočet nákladů
I  Geodetické podklady 

d) projekt náhradní výsadby
akce: Protipovodňová opatření na nábřeží Dr. E. Beneše v Přerově – náhradní výsadby  

projektant: zpracovatel dokumentace C
stupeň dokumentace: projekt
datum: 06/2015
zakázkové číslo: 5/15
sestávající z částí: Technická zpráva

Tabulky inventarizace a asanací dřevin
Výkaz výměr
Rozpočet
Výkresová část

e) zpráva o inženýrsko – geologickém průzkumu
akce: Protipovodňová opatření nábř. Dr. E. Beneše, inženýrsko – geologický průzkum 

projektant: zpracovatel dokumentace D
forma dokumentace: závěrečná zpráva
datum: 10/2012
zakázkové číslo: 120/2012
sestávající z částí: 1  Úvod

2  Všeobecná část
3  Podrobná část
4 Závěr
   Přílohy – 1  Průzkumné sondy

         2  Mapová část

2. Převod dokumentací se provádí dle dohody smluvních stran bezúplatně. 
3. Zpracovatelé dokumentací jakožto vykonavatelé majetkových práv k dokumentacím

prohlašují, že souhlasí s převodem vlastnického práva k dokumentacím dle této smlouvy 
z převodce na nabyvatele a s tím spojeným předáním dokumentací nabyvateli v ….. paré.

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 dokumentací postupuje převodce nabyvateli veškerá práva a 
povinnosti spojené s dokumentacemi, včetně oprávnění k jejich užití, a to v rozsahu, v jakém 
tato práva náležela převodci, a nabyvatel tato práva, povinnosti a oprávnění přijímá. Jedná se 
zejména o:
a) práva ze smluv o dílo specifikovaných v čl. I odst. 2 této smlouvy, 
b) práva a povinnosti vyplývající z územního rozhodnutí č. 110/2012 vydaného 

Magistrátem města Přerova, Odborem stavebního úřadu a životního prostředí,
Oddělením stavebního úřadu dne 27.8.2012, pod č.j.: MMPr/106072/2012/KJ, které 
nabylo právní moci dne 2.10.2012,

c) práva a povinnosti vyplývající ze stavebního povolení vydaného Magistrátem města 
Přerova, Odborem stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělením vodního 
hospodářství a zemědělství dne 30.1.2013, pod č.j.: MMPr/010632/2013/BS a práva a 
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povinnosti vyplývající z rozhodnutí o prodloužení platnosti citovaného stavebního 
povolení vydaného Magistrátem města Přerova, Odborem stavebního úřadu a životního 
prostředí, Oddělením vodního hospodářství a zemědělství ze dne 10.3.2015, pod č.j.: 
MMPr/024788/2015/BS, které nabylo právní moci dne 27.3.2015 (jímž bylo prodloužena 
platnost stavebního povolení do 20.2.2017),

d) práva a povinnosti vyplývající ze souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru 
vydaného Magistrátem města Přerova, Odborem stavebního úřadu a životního 
prostředí, Oddělením stavebního úřadu dne 19.3.2015, pod č.j.: 
MMPr/034190/2015/Bo,

e) práva a povinnosti vyplývající z rozhodnutí o povolení kácení dřevin podle § 8 odst. 1 
zákona č. 114/1992 Sb. – kácení dřevin na pozemcích p.č. 3786/3, 3798 k.ú. Přerov 
v prostoru stromořadí na nábř. Dr. E. Beneše vydaného Magistrátem města Přerova, 
Odborem stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělením ochrany životního 
prostředí a památkové péče dne 25.6.2015, pod č.j.: MMPr/078176/2015/STAV/ZP/Eh, 
které nabylo právní moci dne 15.7.2015,

f) užívací práva k dokumentaci ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 
právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. 

3. Postoupení práv spojených s dokumentacemi se mezi převodcem a nabyvatelem realizuje dle 
dohody smluvních stran bezúplatně.

4. Zpracovatelé dokumentací jakožto vykonavatelé majetkových autorských práv k
dokumentacím prohlašují, že s postoupením práv z převodce na nabyvatele včetně oprávnění 
užít dokumentace za podmínek této smlouvy souhlasí.

Článek IV.
Ostatní ujednání

1. Nabyvatel se zavazuje zahájit realizaci investiční akce „Protipovodňová opatření v Přerově na 
nábřeží Dr. Edvarda Beneše“ dle dokumentací a právních aktů orgánů veřejné správy 
specifikovaných touto smlouvou nejpozději do 31.12.2016. V případě, že v této lhůtě 
nabyvatelem nebude zahájena realizace investiční akce (tj. stavební práce na místě samém), 
nebo pokud nabyvatel v uvedené lhůtě zahájí realizaci investiční akce stavebními činnostmi, 
avšak následně ustoupí od záměru dokončit či pokračovat v realizaci investiční akce, zavazuje 
se za podmínek této smlouvy, tzn. bezúplatně, převést veškeré dokumentace a práva a 
povinnosti touto smlouvou specifikované bezodkladně zpět do vlastnictví převodce.    

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců všech 
smluvních stran.

3. Tato smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní 
strana obdrží jeden z nich. 

4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku.

5. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, 
podepsaných oprávněnými zástupci všech smluvních stran.

6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich vážné vůle, vyjádřené 
srozumitelným způsobem. 

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím 
ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku.

8. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním úplného znění této smlouvy na webovém Portálu 
veřejné správy České republiky. 

9. Touto doložkou se osvědčuje, že byla splněna podmínka platnosti tohoto právního jednání 
jeho schválením Zastupitelstvem města Přerova na jeho …. zasedání konaném dne ……….., 
usnesením č. ……………. 
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V Přerově dne …………………     V …………………….. dne …………………

za převodce                                                                    za nabyvatele

__________________________                              __________________________
Pavel Košutek                                                                  RNDr. Jan Hodovský
náměstek primátora                                 generální ředitel

  

V …………..… dne …………………     V …………………….. dne …………………

za zpracovatele dokumentace A                                   za zpracovatele dokumentace B

__________________________                              __________________________
Ing. František Vaculín                                                     Ing. Tomáš Plachý, CSc.
jednatel                                                                            statutární ředitel 

V ………………. dne …………………     V …………………….. dne …………………

za zpracovatele dokumentace C                                  za zpracovatele dokumentace D

__________________________                              __________________________
Ing. Radek Pavlačka                                                        RNDr. Pavel Vavrda
jednatel


