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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:  D952190003 

Evidenční číslo zhotovitele: 

Číslo akce objednatele:         119150006   

 

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 

IČ:   70890005  

DIČ:   CZ70890005   

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

 

(dále jen jako „objednatel“)  

 

 

 

 

1.2. Zhotovitel:  

Název:  P O P R spol. s r.o. 

Adresa sídla:  Hradec Králové-Slezské Předměstí, Stavební 1148, PSČ 500 03 

 

Statutární orgán:  Ing. Vladimír Pražák, jednatel   

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Vladimír Pražák, jednatel 

Zástupce pro věci technické: XXX 

IČ:   46509283  

DIČ:   CZ46509283  

Bankovní spojení:  XXX  

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 2285 

 

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

 

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 11.01.2019 pro ve-

řejnou zakázku nazvanou „Labe, Hradec Králové, odstranění nánosů na LB „Jirás-

kovy sady“, ř. km 993,300 – 993,520“. 

 

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 zadáva-

cího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení před-

mětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby vypracovanou 

v roce 2017 a aktualizovanou v roce 2018 společností XXX – Atelier životního pro-

středí, se sídlem Braunerova 1681, 252 63 Roztoky u Prahy (dále jen „projektová doku-

mentace“). 

 

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. Zhoto-

vitel 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:  

„Labe, Hradec Králové, odstranění nánosů na LB „Jiráskovy sady“, ř. km 993,300 

– 993,520“ 

podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsa-

hujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy. 

 

3.2. Předmětem plnění dle této smlouvy není u objektu SO 06 Ozelenění následná odborná 

péče o vysázené dřeviny po dobu 5-i let.  

 

3.3. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí odborný biologický dozor po celou dobu realizace 

prací. Dále se zavazuje, že v případě výskytu mlžů zajistí transfer zastižených jedinců 

do vhodné lokality odborně způsobilou osobou. Povinnost zajištění transferu mlžů vy-

chází z nálezové databáze AOPK ČR. Biologický dozor a případný transfer mlžů bude 

vykonávat osoba či osoby způsobilé k dané činnosti, o výkonu dozoru a případném 

transferu budou vedeny písemné záznamy. Zhotovitel zajistí vypracování závěrečné 

zprávy o výkonu biologického dozoru a vypracování zprávy o provedeném transferu 

mlžů v případě jejich výskytu. Obě zprávy předá objednateli nejpozději k datu protoko-

lárního předání a převzetí díla. 

 

3.4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí odborný dendrologický dohled po celou dobu realizace 

prací. Povinnost výkonu dendrologického dohledu vyplývá z podmínek Rozhodnutí o 

povolení kácení dřevin rostoucích mimo les vydaného Magistrátem města Hradce Krá-

lové, odboru životního prostředí dne 12.02.2018 pod č.j. SZ MMHK/190760/2017. O 

výkonu dendrologického dohledu bude vypracována závěrečná zpráva shrnující vý-

sledky dendrologického dohledu, kterou zhotovitel předá objednateli nejpozději k datu 

protokolárního předání a převzetí dokončeného díla. 
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3.5. Z hlediska přístupnosti dotčené lokality budou veškeré práce prováděny z vody včetně 

odvozu vytěžených sedimentů a pokácených dřevin s následnou překládkou stanovenou 

v projektové dokumentaci. 

 

3.6. V procesu přípravy byla pro účely mezideponie projednána možnost použití pozemků 

p.č. 1753/2 - ostatní komunikace pro přístup a p.č. 1083/8 - neplodná půda pro dočasné 

uložení materiálu. Oba pozemky se nacházejí v Hradci Králové, katastrální území Praž-

ské Předměstí. Zhotovitel veškeré podmínky použití těchto pozemků dojedná s vlast-

níky a případné náklady s tím spojené promítne do ceny díla. 

 

 

4. Doba plnění díla 

 

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

ným harmonogramem prací.  

 

4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: únor 2019 

 

4.3. Termín dokončení díla je: nejpozději do 30. 06. 2020 

 

 

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 11.01.2019. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou 

smluvních stran takto:  

 

Celková cena bez DPH činí 11 621 000 Kč, 

slovy: jedenáctmilionůšestsetdvacetjednatisíc korun českých 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 

vždy 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 kalendář-

ních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem 

uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kte-

rém došlo k plnění předmětu smlouvy.  
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6. Bankovní záruka 

 

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

za provedení díla podle ustanovení čl. 7 Bankovní záruka, odst. 7.1. Obchodních pod-

mínek 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. 

 Souhlas s provedením ohlášené stavby vydaný dne 25.04.2018 Magistrátem 

města Hradce Králové, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad pod č.j. 

MMHK/079097/2018. 

 Rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les vydané dne 

12.02.2018 Magistrátem města Hradce Králové, odbor životního prostředí pod 

č.j. MMHK/014943/2018 zp2/ mrk. 

 Závazné stanovisko vydané dne 17.05.2016 Magistrátem města Hradce Králové, 

odbor památkové péče pod č.j. MMHK/088523/2016 PP/Jen. 

 Závazné stanovisko ve smyslu ust. § 149 správního řádu vydané dne 27.04.2018 

Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a země-

dělství, oddělení ochrany přírody a krajiny pod č.j. KUKHK-15410/ZP/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 dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby 

neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání: 

- Čl. 2 Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. a)  Dokumentace, povod-

ňové plány, geodetické práce – body 4., 5., 

- Čl. 2 Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. f)  Ostatní podmínky – 

bod 44., 

- Čl. 12 Předání díla, odst. 12.2., písm. c), e), m), 

- Čl. 14 Odstoupení od smlouvy, odst. 14.3., 14.4. 

8.2. Smluvní strany dohodly, že odst. 9.1. Čl. 9. Vady díla a záruky za jakost Obchodních 

podmínek objednatele na zhotovení stavby se pro tuto smlouvu o dílo rozšiřuje o ná-

sledující ujednání: 

- Čl. 9 Vady díla a záruky za jakost, odst. 9.1. 

U prací realizovaných dle této smlouvy o dílo spočívající v odtěžení sedimentů v sou-

ladu s projektovou dokumentací je objednatel oprávněn do 90 pracovních dnů po kon-

trole geodetického zaměření skutečného stavu reklamovat stav po odtěžení sedimentů. 



Labe, Hradec Králové, odstranění nánosů na LB „Jiráskovy sady“, ř. km 993,300 – 993,520                      č. akce 119150006 

5 
 

V případě, že objednatel neuplatní do 90 pracovních dnů po obdržení geodetického za-

měření skutečného stavu žádné námitky, nelze již v tomto případě později uplatnit zá-

ruční lhůtu na tento charakter prací (odtěžení sedimentů). 

 

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 musí být chápany jako komplexní, navzájem se vy-

světlující 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.  

 

9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlá-

šeny 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 a účinnosti dnem uveřej-

nění v registru smluv. 

 

 

 

 

 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

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

 

 

 

 

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

  Ing. Marián Šebesta        

    generální ředitel       


