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Smlouva o dílo 

 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Evidenční číslo objednatele:  D952180085 

Evidenční číslo zhotovitele: 

Číslo akce objednatele:  229160029  

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel:  

Název:  Povodí Labe, státní podnik  

Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  

 500 03 Hradec Králové 

 

Statutární orgán:  Ing. Marián Šebesta, generální ředitel, 

Zástupce pro věci technické:  Ing. Petr Martínek, investiční ředitel, 

  XXX 

  XXX 

  XXX 

XXX 

 

IČ:   70890005  

DIČ:   CZ70890005   

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  

(dále jen jako „objednatel“)  

 

 

Zhotovitel:  

Název:  Společnost Třebovka HT + OHL 

 

Vedoucí společník 

Název:  HOCHTIEF CZ a. s. 

Adresa sídla:  Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00 

 

Statutární orgán:  Ing. Tomáš Koranda, předseda představenstva   

  Jörg Mathew, člen představenstva 

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Tomáš Koranda, předseda představenstva   

  Jörg Mathew, člen představenstva 

Zástupce pro věci technické: XXX 

 

IČ:   46678468  

DIČ:   CZ46678468  

Bankovní spojení:  XXX  

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl B vložka 6229 
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Druhý společník 

Název:  OHL ŽS, a.s. 

Adresa sídla:  Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno 

 

Statutární orgán:  Juan Antonio Felices Romo, předseda představenstva 

  Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva 

  Paolo Bee, MBA, 2. místopředseda představenstva 

  Mgr. Daniela Musilová, člen představenstva 

    Carlos Baylin Larios, člen představenstva 

  Jiří Procházka, MBA, člen představenstva 

Osoba oprávněná k podpisu: Společnost zastupují vždy dva členové představenstva, přičemž  

alespoň jeden z nich musí být vždy předseda nebo jeden z 

místopředsedů 

 

IČ:   46342796  

DIČ:   CZ46342796  

Bankovní spojení:  XXX 

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně oddíl B vložka 695 

 

(dále jen jako „zhotovitel“) 
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2. Úvodní ustanovení 

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 09.11.2018 

pro veřejnou zakázku nazvanou „Třebovka, Třebovice - Česká Třebová, úprava toku 

- stavební část“. 

2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil 

s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení 

zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení 

předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby vypracovanou 

v roce 2017 společnostmi VRV, a.s., se sídlem Nábřežní 4, 150 56 Praha 5, 

a Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o., se sídlem Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto 

(dále jen „projektová dokumentace“). 

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 

osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,- Kč. 

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby 

bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění 

pod částku uvedenou v předchozí větě.  

3. Předmět smlouvy 

3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „Třebovka, Třebovice - Česká Třebová, 

úprava toku - stavební část“ podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a 

všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné 

zakázky v čl. 2. smlouvy. 

4. Doba plnění díla 

4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem 

odsouhlaseným harmonogramem prací.  

4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: únor 2019. 

4.3. Termín dokončení díla je: 30 měsíců od podpisu smlouvy 

5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky 

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní 

a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou 

zhotovitele ze dne 09.11.2018. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou 

smluvních stran takto:  

Celková cena bez DPH činí 443 414 722,59 Kč, 

slovy: čtyřistačtyřicettřimilionůčtyřistačtrnácttisícsedmsetdvacetdva korun českých 

padesátdevět haléřů bez DPH. 

5.2. Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu 

provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli 

nejpozději k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo 

k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka 

tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 
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kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž 

datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, 

ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy.  

6. Bankovní záruka 

6.1. Zhotovitel předložil objednateli v den podpisu smlouvy o dílo originál bankovní záruky 

za provedení díla v souladu se zněním čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7.1. Obchodních 

podmínek na zhotovení stavby ze dne 1. 2. 2018. Objednatel potvrzuje podpisem 

smlouvy převzetí listiny. 

7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo 

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto 

smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo, kterými jsou: 

 Stavební povolení akce „Třebovka, Třebovice-Česká Třebová, úprava toku – liniová 

část“ vydané Městským úřadem Česká Třebová, odborem životního prostředí pod č. 

j. 22338/2016/ZPR/PVO/3670-8  ze dne 17. 3. 2017, které nabylo právní moci dne 

21. 4. 2017. 

 Stavební povolení akce „Třebovka, Třebovice-Česká Třebová, úprava toku – SO 2-

10-1“ vydané Městským úřadem Česká Třebová, odborem dopravy a silničního 

hospodářství, pod č. j. 22735/2016/DOP/NER/2049-4  ze dne 7. 12. 2016, které 

nabylo právní moci dne 24. 12. 2016. 

 Stavební povolení akce „Třebovka, Třebovice-Česká Třebová, úprava toku – SO 2-

10-2“ vydané Městským úřadem Česká Třebová, odborem dopravy a silničního 

hospodářství, pod č. j. 21837/2016/DOP/NER/1971-4 ze dne 22. 11. 2016, které 

nabylo právní moci dne 14. 12. 2016. 

 Stavební povolení akce „Třebovka, Třebovice-Česká Třebová, úprava toku – SO 2-

10-3“ vydané Městským úřadem Česká Třebová, odborem dopravy a silničního 

hospodářství, pod č. j. 22779/2016/DOP/NER/2054-4 ze dne 12. 12. 2016, které 

nabylo právní moci dne 28. 12. 2016. 

 Stavební povolení akce „Třebovka, Třebovice-Česká Třebová, úprava toku – SO 2-

10-4“ vydané Městským úřadem Česká Třebová, odborem dopravy a silničního 

hospodářství, pod č. j. 22029/2016/DOP/NER/2016-4 ze dne 25. 11. 2016, které 

nabylo právní moci dne 13. 12. 2016. 

 Stavební povolení akce „Třebovka, Třebovice-Česká Třebová, úprava toku – SO 2-

10-5“ vydané Městským úřadem Česká Třebová, odborem dopravy a silničního 

hospodářství, pod č. j. 22806/2016/DOP/NER/2061-4 ze dne 13. 12. 2016, které 

nabylo právní moci dne 30. 12. 2016. 

 Stavební povolení akce „Třebovka, Třebovice-Česká Třebová, úprava toku – SO 2-

10-6“ vydané Městským úřadem Česká Třebová, odborem dopravy a silničního 

hospodářství, pod č. j. 109/2017/DOP/NER/3-4 ze dne 23. 1. 2017, které nabylo 

právní moci dne 9. 2. 2017. 

 Stavební povolení akce „Třebovka, Třebovice-Česká Třebová, úprava toku – SO 2-

10-7“ vydané Městským úřadem Česká Třebová, odborem dopravy a silničního 

hospodářství, pod č. j. 127/2017/DOP/NER/16-4 ze dne 23. 1. 2017, které nabylo 

právní moci dne 9. 2. 2017. 
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 Stavební povolení akce „Třebovka, Třebovice-Česká Třebová, úprava toku – SO 2-

10-8“ vydané Městským úřadem Česká Třebová, odborem výstavby, pod č. j. 

22339/2016/VYS/PTO/STP/24-5 ze dne 20. 12. 2016, které nabylo právní moci dne 

6. 1. 2017. 

 Stavební povolení akce „Třebovka, Třebovice-Česká Třebová, úprava toku – SO 3-

09-1“ vydané Městským úřadem Česká Třebová, odborem dopravy a silničního 

hospodářství, pod č. j. 380/2017/DOP/NER/36-4 ze dne 30. 1. 2017, které nabylo 

právní moci dne 2. 3. 2017. 

 Stavební povolení akce „Třebovka, Třebovice-Česká Třebová, úprava toku – SO 3-

09-2“ vydané Městským úřadem Česká Třebová, odborem dopravy a silničního 

hospodářství, pod č. j. 489/2017DOP/NER/57-4 ze dne 30. 1. 2017, které nabylo 

právní moci dne 16. 2. 2017. 

 Stavební povolení akce „Třebovka, Třebovice-Česká Třebová, úprava toku – SO 3-

09-3“ vydané Městským úřadem Česká Třebová, odborem dopravy a silničního 

hospodářství, pod č. j. 552/2017/DOP/NER/58-4 ze dne 1. 2. 2017, které nabylo 

právní moci dne 18. 2. 2017. 

 Stavební povolení akce „Třebovka, Třebovice-Česká Třebová, úprava toku – SO 3-

09-4“ vydané Městským úřadem Česká Třebová, odborem dopravy a silničního 

hospodářství, pod č. j. 1951/2017/DOP/NER/209-4 ze dne 15. 2. 2017, které nabylo 

právní moci dne 4. 3. 2017. 

 Stavební povolení akce „Třebovka, Třebovice-Česká Třebová, úprava toku – SO 3-

09-5“ vydané Městským úřadem Česká Třebová, odborem dopravy a silničního 

hospodářství, pod č. j. 2114/2017/DOP/NER/217-4 ze dne 21. 2. 2017, které nabylo 

právní moci dne 11. 3. 2017. 

 Stavební povolení akce „Třebovka, Třebovice-Česká Třebová, úprava toku – SO 3-

09-6“ vydané Městským úřadem Česká Třebová, odborem dopravy a silničního 

hospodářství, pod č. j. MUCT/2464/2017/DOP/NER/249-4 ze dne 27. 2. 2017, které 

nabylo právní moci dne 21. 3. 2017. 

 Stavební povolení akce „Třebovka, Třebovice-Česká Třebová, úprava toku – SO 3-

09-7“ vydané Městským úřadem Česká Třebová, odborem dopravy a silničního 

hospodářství, pod č. j. MUCT/3188/2017/DOP/NER/327-4 ze dne 3. 3. 2017, které 

nabylo právní moci dne 22. 3. 2017. 

 Stavební povolení akce „Třebovka, Třebovice-Česká Třebová, úprava toku – SO 3-

09-8“ vydané Městským úřadem Česká Třebová, odborem dopravy a silničního 

hospodářství, pod č. j. MUCT/3301/2017/DOP/NER/352-4 ze dne 10. 3. 2017, které 

nabylo právní moci dne 31. 3. 2017. 

 Stavební povolení akce „Třebovka, Třebovice-Česká Třebová, úprava toku – SO 3-

09-9“ vydané Městským úřadem Česká Třebová, odborem dopravy a silničního 

hospodářství, pod č. j. MUCT/3381/2017/DOP/NER/370-4 ze dne 15. 3. 2017, které 

nabylo právní moci dne 4. 4. 2017. 

 Stavební povolení akce „Třebovka, Třebovice-Česká Třebová, úprava toku – SO 3-

09-10“ vydané Městským úřadem Česká Třebová, odborem dopravy a silničního 

hospodářství, pod č. j. MUCT/3490/2017/DOP/NER/385-4 ze dne 15. 3. 2017, které 

nabylo právní moci dne 1. 4. 2017. 

 Stavební povolení akce „Třebovka, Třebovice-Česká Třebová, úprava toku – SO 3-

09-11“ vydané Městským úřadem Česká Třebová, odborem dopravy a silničního 
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hospodářství, pod č. j. MUCT/5850/2017/DOP/NER/602-4 ze dne 5. 4. 2017, které 

nabylo právní moci dne 22. 4. 2017. 

 Stavební povolení akce „Třebovka, Třebovice-Česká Třebová, úprava toku – SO 3-

09-12“ vydané Městským úřadem Česká Třebová, odborem dopravy a silničního 

hospodářství, pod č. j. MUCT/5863/2017/DOP/NER/603-4 ze dne 5. 4. 2017, které 

nabylo právní moci dne 22. 4. 2017. 

 Stavební povolení akce „Třebovka, Třebovice-Česká Třebová, úprava toku – SO 3-

09-13“ vydané Městským úřadem Česká Třebová, odborem výstavby, pod č. j. 

22341/2016/VYS/PTO/STP/23-5ze dne 20. 12. 2016, které nabylo právní moci dne 

7. 1. 2017. 

 Stavební povolení akce „Třebovka, Třebovice-Česká Třebová, úprava toku – SO 3-

09-14“ vydané Městským úřadem Česká Třebová, odborem dopravy a silničního 

hospodářství, pod č. j. MUCT/6123/2017/DOP/NER/630-4 ze dne 7. 4. 2017, které 

nabylo právní moci dne 26. 4. 2017. 

 Výjimka z ustanovení § 56 vydaná Krajským úřadem Pardubického kraje, odborem 

životního prostředí a zemědělství pod č. j. 52508/2016/OŽPZ/Si ze dne 14. 7. 2016. 

 Zásah do VKP vydaný Městským úřadem Česká Třebová, odborem životního 

prostředí pod č.j. 14710/2016/ZPR/LIB/2445 ze dne 18. 8. 2016. 

 Souhlas s odstraněním stavby vydaný Městským úřadem Česká Třebová, odborem 

výstavby pod č.j. MUCT/1793/2017/VYS/PTO/58-4 ze dne 15. 2. 2017, který nabyl 

právní moci dne 27. 2. 2017. 

 Územní rozhodnutí vydané Městským úřadem Česká Třebová, odborem výstavby 

pod č.j. 12863/2013/VYS/JFA/UZR/54-12 ze dne 26. 1. 2015, které nabylo právní 

moci dne 27. 2. 2015. 

 Územní rozhodnutí (oprava zřejmých nesprávností) vydané Městským úřadem 

Česká Třebová, odborem výstavby pod č.j. 12863/2013/VYS/JFA/UZR/54-13 ze 

dne 24. 2. 2015, které nabylo právní moci dne 26. 3. 2015. 

 Územní rozhodnutí (změna územního rozhodnutí o umístění stavby) vydané 

Městským úřadem Česká Třebová, odborem výstavby pod č.j. 

7330/2016/VYS/JFA/207-11 ze dne 12. 10. 2016, které nabylo právní moci dne 15. 

11. 2016. 

 Povolení ke kácení vydané Obecním úřadem Třebovice pod č. j. 655-4/2017/OTř ze 

dne 1. 11. 2017, které nabylo právní moci dne 15. 11. 2017. 

 Povolení ke kácení vydané Obecním úřadem Rybník pod č. j. 15/2018/ST/Ha ze dne 

21. 2. 2018, které nabylo právní moci dne 22. 3. 2018. 

 Povolení ke kácení vydané Městským úřadem Česká Třebová pod č. j. 

MUCT/30092/2017/ZPR/LIB/1776-6 ze dne 14. 2. 2018, které nabylo právní moci 

dne 6. 3. 2018. 

7.2. Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří Obchodní podmínky objednatele na zhotovení 

stavby ze dne 1. 2. 2018. 

8. Zvláštní ustanovení 

8.1. Smluvní strany se dohodly na novém znění odst. 2.6. čl. 2.  Obchodních podmínek 

objednatele na zhotovení stavby takto: 
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Zhotovitel potvrzuje, že zpracoval časový a finanční harmonogram na celou dobu 

 výstavby v členění dle jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů s ohledem 

na podmínky dohodnuté s vlastníky dotčených pozemků s tím, že bude minimalizovat 

negativní dopady rozestavěnosti díla v dotčených lokalitách. Finanční plnění je 

v časovém a finančním harmonogramu vyjádřeno pro jednotlivé stavební objekty a 

provozní soubory a měsíce. Případné změny časového a finančního harmonogramu je 

za objednatele oprávněna odsouhlasit osoba, oprávněná k podpisu smlouvy. 

Poruší-li zhotovitel povinnost plnit dílo včas a řádně podle odsouhlaseného časového 

a finančního harmonogramu stavebních prací, zavazuje se nahradit škodu vzniklou 

objednateli v důsledku ušlé dotace. Tím není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit 

případnou smluvní pokutu anebo nahradit škodu vzniklou porušením jiné povinnosti 

ze smlouvy. 

8.2. Strany berou na vědomí, že zhotovení díla bude spolufinancováno z dotačního 

programu Ministerstva zemědělství. Strany se zavazují poskytnout si veškerou 

součinnost při úpravě dotčených částí smluvních dokumentů podle podmínek 

stanovených poskytovatelem dotace v případě jejich změny v průběhu trvání závazku. 

Strany se zavazují upravit roční finanční objemy podle vydaného Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace. 

8.3. Geometrické plány, které zajistí zhotovitel v souladu se zněním Obchodních podmínek 

- odst. 2.3.a) 4.-5. a 12.2.c), se budou týkat pouze realizovaných přeložek inženýrských 

sítí (RWE, vodovod apod.), nových lávek a mostních objektů. 

8.4. V Obchodních podmínkách Zhotovení stavby, které jsou součástí této Smlouvy, se v čl. 

13. odst. 13.1. slova „0,1 % z celkové ceny díla bez DPH podle článku „Cena díla, 

platební a fakturační podmínky“ Smlouvy“ nahrazují slovy „50 000,- Kč“. 

8.5. Smluvní strany se dohodly, že do čl. 14. Obchodní podmínky Zhotovení stavby, textu 

odst. 14.10., se vkládá druhá věta, tohoto znění: „Pokračuje-li zhotovitel v provádění 

díla i přes nevhodný příkaz objednatele nebo s použitím nevhodné věci, a na tuto 

skutečnost objednatele upozornil, nenese odpovědnost za vady díla vzniklé v důsledku 

tohoto postupu“. 

8.6. V Obchodních podmínkách Zhotovení stavby, které jsou součástí této Smlouvy, se v čl. 

13. odst. 13.4. slova „0,2 % z celkové ceny díla bez DPH podle článku „Cena díla, 

platební a fakturační podmínky“ Smlouvy“ nahrazují slovy „50 000,- Kč“. 

9. Závěrečná ustanovení 

9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:  

 v této smlouvě,  

 v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,  

 v nabídce vítězného uchazeče.  

 Výše zmíněné dokumenty, které jsou součástí této smlouvy, musí být chápany 

jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě 

jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.  

9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.  

9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě 

obdrží zhotovitel a dvě objednatel.  
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9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou 

prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení 

této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen 

nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné 

ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude 

platné, účinné a vymahatelné.  

9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými 

podpisy.  

9.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv. 

 

 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

 

V Hradci Králové dne .................      

 

 

 

...................................      ...................................... 

 Ing. Marián Šebesta        

    generální ředitel        

    

 


