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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský 
zákoník“) 

Číslo smlouvy objednatele: 350/2019 
Číslo smlouvy zhotovitele:  

Smluvní strany: 
objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik 
sídlo: Holečkova 31788, Smíchov, Praha 5, PSČ 150 00 
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních:   xxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí provozního střediska 
2oprávněn jednat o věcech technických:  xxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí provozního střediska 2 
     xxxxxxxxxxxxxxxx, technický pracovník 
Kontaktní adresa závodu Dolní Vltava: Grafická 36 
     Praha 5, PSČ 150 21 
IČO: 70889953 
DIČ: CZ70889953 
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx   
zápis v obchodním rejstříku:  Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594 
tel.: xxxxxxxxxxx     e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 (dále jen „objednatel“) 

a 

zhotovitel: Sweco Hydroprojekt a.s. 
Sídlo: Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016 
I Č : 26475081 D I Č : CZ26475081 Plátce DPH: ANO 
Obchodní rejstřík: Spisová značka B 7326 vedená u Městského soudu v Praze 
Bankovní spojení:  Komerční banka a.s. pobočka Praha 4 
číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
statutární orgán:  Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva 

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva 
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva 

osoba oprávněná k podpisu: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu 
představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo 
písemně pověřeným členem.  

Technicky oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxx, ředitel divize 131 
 xxxxxxxxxxxx (HIP) 
tel.: xxxxxxxxxxx                   e-mail:  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 (dále jen „zhotovitel“) 

I. Předmět smlouvy 

1. Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel provést na svůj náklad a nebezpečí a svým 
jménem pro objednatele dílo – zpracování projektové dokumentace pro realizaci akce:  

 
„VD Štěchovice – oprava stavítek a vystrojení šachet obtoků PK“ 
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2. Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu nabídky zhotovitele ze dne 

7.2.2019, která je nedílnou součástí smlouvy jako příloha č.1. 
 

3. Jako podklad bude prohlídka a zaměření objektu. 
 
4. Projektová dokumentace bude předána ve třech tištěných výtiscích a 1x na CD. CD bude 

obsahovat neoceněný soupis prací v editovatelné podobě. 
 

II. Lhůty provádění díla 
 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to v termínu nejpozději 

do 31.10.2019. 
 

2. Termín dokončení díla může být po dohodě přiměřeně prodloužen z důvodů překážek 
ležících na straně objednatele a v důsledku mimořádných nepředvídatelných překážek 
vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2, občanského zákoníku a dle 
čl. VIII. odst. 1. smlouvy, případně při požadavku objednatele na změnu díla nebo 
na dodatečné práce, jejichž rozsah má vliv na termín. 

 
 

III. Cenové a platební podmínky 
 
1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za provedené dílo v rozsahu čl. I. této 

smlouvy se podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, stanoví částkou ve výši 246.000,- Kč (bez DPH), 
(slovy: dvě stě čtyřicet šest tisíc korun českých). 

 
2. K ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální platné výši v době 

uskutečnění zdanitelného plnění. Podkladem pro stanovení ceny díla je nabídka 
zhotovitele, ze dne 7.2.2019, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1. 

 
3. Cena díla se sjednává jako cena pevná, platná po celou dobu sjednanou pro zhotovení 

díla, která obsahuje veškeré náklady zhotovitele, spojené s provedením díla 
v dohodnutém termínu a kvalitě. Změnu ceny díla lze provést pouze za podmínek 
vymezených touto smlouvou.  
 

4. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě jedné konečné faktury. Dnem uskutečnění 
zdanitelného plnění bude předání a převzetí díla v termínu dle článku II. smlouvy. Faktura 
bude vystavena do 15 kalendářních dní po předání a převzetí díla.  

 
5. Podkladem pro vystavení faktury je zápis o předání a převzetí díla bez vad, podepsaný 

oběma smluvními stranami.  
 

6. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního dokladu, ve smyslu 
ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, § 435 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a účinných právních předpisů. Kromě těchto náležitostí 
bude na faktuře uvedeno číslo této SoD, příjmení, funkce a podpis osoby, která fakturu 
vystavila. 

 
7.  Splatnost faktury je 21 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli.  
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8.   Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo má vady nebo faktura 
neobsahuje předepsané náležitosti. Zhotovitel je povinen v případě oprávněného vrácení 
fakturu nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury na 
adresu objednatele. 

 
9. Faktura bude hrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru 

plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém 
dokladu bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude 
objednatel postupovat v souladu se zákonem o DPH v platném znění. 

 
 

IV. Podmínky provádění díla 
 
Při zpracování díla postupuje zhotovitel samostatně, na vlastní zodpovědnost. Objednatel 
je oprávněn kontrolovat provádění díla a zhotovitel je povinen upozornit objednatele na 
nevhodnou povahu pokynů daných mu objednatelem k provádění díla. Při provádění díla je 
zhotovitel povinen respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, vztahující se 
k předmětu díla tak, aby jakost díla odpovídala běžnému standardu. Dílo se považuje za 
dokončené, nemá-li v době předání žádné vady, bylo předáno objednateli, o čemž byl sepsán 
zápis o předání a převzetí díla, podepsaný oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele, a 
je schopné plnit požadovanou funkci. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze 
zhotovitele na objednatele dnem protokolárního předání a převzetí díla.    
 

 
V. Záruka a odpovědnost za škody 

 
1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, 

neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele. 
 
2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná 
běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. 

 
3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. V reklamaci objednatel uvede 
požadovaný způsob a reálný termín odstranění vad. 

 
4. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
 
 

VI. Smluvní sankce 
 
1. Za nesplnění termínu dokončení díla sjednaného v čl. II. odst. 1. této smlouvy 

se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení až 
do dne předání a převzetí díla.  

 
2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněné faktury – daňového 

dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné 
částky za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

 
3. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 

povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno 
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a zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny další nároky smluvních stran na náhradu 
škody podle této smlouvy i obecně závazných právních předpisů. 

 
 

VII. Odstoupení od smlouvy 
 
1. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, je od smlouvy možné odstoupit v případě podstatného 

porušení smluvních povinností druhou ze smluvních stran. V případě, že zákon anebo 
smlouva stanoví právo objednatele odstoupit od smlouvy, rozumí se tím, že objednatel má 
na výběr, zda odstoupí od smlouvy jako celku anebo pouze ohledně jím určeného dílčího 
plnění.  

 
2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného 

porušení smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je 
oprávněna rovněž odstoupit do smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní 
strany, podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

 
3. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít neukončené dílo 

do 15 kalendářních dní ode dne zániku smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho 
výzvu neukončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí neukončeného díla 
sepíší smluvní strany zápis. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka za 
jakost se vztahuje v plném rozsahu i na vady neukončeného díla. Výše ceny za dosud 
provedená plnění (dodávky, práce a činnosti) se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě 
o dílo se zohledněním ekonomického významu díla pro objednatele. 

 
 

VIII. Závěrečná ustanovení 
 
1. Splnění díla ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné 

a nepředvídatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli stran dle § 2913 odst. 2 občanského 
zákoníku. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, aby dosáhli 
splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy. 

 
2. Smluvní strana, u které nastala překážka, musí o tom uvědomit druhou smluvní stranu 

bezodkladně po vzniku takové okolnosti. 
 
3. Každá smluvní strana je oprávněna převést svá práva a povinnosti ze smlouvy vyplývající, 

jakož i pohledávky vzniklé ze smlouvy, na jinou osobu pouze s předchozím písemným 
souhlasem druhé smluvní strany. 

 
4. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů 

a změnách a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této 
smlouvy, a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala. 

 
5. Jakékoliv změny této smlouvy o dílo musí být provedeny písemně, formou dodatků 

smlouvy podepsaných oběma smluvními stranami. 
 
6. V ostatních případech, neupravených touto smlouvou, platí příslušná ustanovení 

občanského zákoníku a platná právní úprava souvisejících právních předpisů.   
 
7. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a 

zhotovitel dva stejnopisy včetně přílohy. 
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8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě vzájemného 
projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a 
na důkaz tohoto připojují své podpisy. 

 
9. Nedílnou součástí smlouvy je: 

- příloha č. 1 – nabídka zhotovitele ze dne 7.2.2019 
 
 
V Praze dne ………………… V Praze dne  
 
 
objednatel: zhotovitel: 
 
 
 
 
………………………………… …………………………………… 
xxxxxxxxxxxxxxxxx Ing.Vladimír Mikule, místopředseda 
představenstva 
vedoucí PS 2 Dolní Vltava Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva 
Povodí Vltavy, státní podnik  
  


