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Smlouva o dílo  

 

(dále jen smlouva) 

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

(dále jen občanský zákoník) 

 

Evidenční číslo objednatele:  D952160078   

Evidenční číslo zhotovitele: 

Číslo stavby objednatele:  219110012  

 

1. Smluvní strany 

 

 

1.1. Objednatel:     

Název:                                    Povodí Labe, státní podnik 

Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03  

 

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel 

Zástupce pro věci technické: XXX 

    XXX 

XXX 

 

IČ:                                70890005 

DIČ:                             CZ70890005 

Obchodní rejstřík:        Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473 

Číslo účtu   XXX 

Telefon:                       XXX 

Fax:                              XXX 

E-mail:   XXX 

(dále jen jako objednatel) 

 

1.2. Zhotovitel: 

Název:    Sweco Hydroprojekt a.s. 

Adresa sídla:   Praha 4, Táborská 940/31, PSČ 140 16 

 

Statutární orgán:  Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva 

    Ing. Marika Mocková, členka představenstva 

    Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva 

    Ing. Aleš Mucha, MBA, člen představenstva 

Osoba oprávněná k podpisu:  Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu před-

stavenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně 

pověřeným členem představenstva.  

   

Zástupce pro věci technické: XXX 

    XXX 
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IČ:    26475081       

DIČ:    CZ26475081       

Obchodní rejstřík:  Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7326    

Číslo účtu:   XXX 

Telefon:   XXX     

E-mail:   XXX      

(dále jen zhotovitel) 

 

2. Předmět díla 

2.1. Název akce: SN Žireč 

2.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace na akci: SN Žireč 

dle níže uvedeného členění dílčích etap: 

I. etapa: Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále 

jen DSP) dle čl. 1. odstavce B Obchodních podmínek.  

II. etapa: Výkon inženýrské činnosti (dále jen IČ) vedoucí k zajištění vydání právoplat-

ného povolení realizace stavby. 

III. etapa: Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS) 

dle čl. 1. odstavce C Obchodních podmínek. 

IV. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen AD) během realizace stavby dle čl. 1. od-

stavce D Obchodních podmínek. 

2.3. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci I. a III. etapy i následující činnosti: 

a) Zhodnocení předaných podkladů a jejich případné doplnění. 

b) Terénní průzkum v podrobnosti vztahující se k příslušnému stupni projektové doku-

mentace. 

c) Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum v podrobnosti vztahující se 

k příslušnému stupni projektové dokumentace minimálně v rozsahu stanoveném před-

běžným inženýrsko-geologickým průzkumem základových poměrů hráze a zemníku 

(kap. 6.) zpracovaného firmou XXX – E-G-O-O v prosinci 2013. 

d) Ověření polohy případného melioračního potrubí pomocí georadaru (GPR) formou 

proměření 2 paralelních profilů na každé straně hráze v úhrnné délce 2x100 m. Po pří-

padné detekci anomálie (výskytu potrubí) se následně ověří hloubka kopanou sondou. 

V místě zemníku bude navržena kompletní obnova a napojení melioračního systému. 

e) Kompletní geodetické práce a zaměření nutná pro vypracování příslušného stupně pro-

jektové dokumentace. 

f) Rozbor přebytečné a nevyužitelné zeminy v rozsahu požadovaném aktuálně platným 

zákonem o odpadech a souvisejících vyhlášek.  

g) Rozbor pozadí, na které bude přebytečná a do hrází nevhodná zemina ukládána 

v rozsahu požadovaném aktuálně platným zákonem o odpadech a souvisejících vyhlá-

šek. Rozbor pozadí bude proveden pouze v případě, že rozbory zeminy umožní její 

uložení na ZPF. 

h) Hydrotechnické výpočty vč. posouzení filtrační stability hráze a podzemního proudění 

vody. 
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i) Kooperace s objednatelem při jednáních s dotčenými vlastníky pozemků (např. se-

známení vlastníků s technickým řešením, na vyžádání účast při jednáních, apod.). 

2.4. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci II. etapy i následující činnosti: 

a) výkon inženýrské činnosti vedoucí k zajištění právoplatného povolení realizace stavby 

(např. vodoprávní stavební povolení, povolení kácení, apod.) u místně a věcně přísluš-

ných úřadů, 

b) zajištění veškerých nutných dokladů, stanovisek, vyjádření, rozhodnutí, výjimek 

ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů, stanoviska orgánu 

ochrany přírody pro vydání příslušných povolení, apod., to znamená, že si zhotovitel 

zajistí kompletní projednání příslušné dokumentace se všemi dotčenými organizacemi, 

orgány státní správy, především s orgány ochrany přírody, a zapracuje jejich případné 

připomínky do projektové dokumentace.  

c) kooperace s objednatelem při přípravě smluv a při jednáních s vlastníky stavbou do-

tčených pozemků a nemovitostí, tj. seznámení vlastníků s technickým řešením, zapra-

cování jejich případných připomínek do projektové dokumentace.  

2.5. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem 

pro předmět díla jsou zejména:  

 aktuální verze Směrnice objednatele „Tvorba a správa geodetické dokumentace“, 

 projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby zpracovaná pro-

jekční firmou ŠINDLAR s.r.o., v 06/2015 pod zak. číslem 20130174,  

 projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby na část „průleh“ 

zpracovaná projekční firmou ŠINDLAR s.r.o., v 04/2016,  

 rozhodnutí o umístění stavby (územní rozhodnutí) vydané Městským úřadem Dvůr 

Králové nad Labem, odborem výstavby a územního plánování dne 28. 12. 2015 

pod č.j. VÚP/127872-2015/bre146-2015/bre, 

 hydrologické údaje povrchových vod vydané ČHMÚ, pobočkou Hradec Králové 

dne 10. 3. 2014 pod zn. P14001718/551-Hradec Králové, 

 posudek od Vodní díla – TBD a.s. na zařazení vodního díla do IV. kategorie ze dne 

23. 5. 2014, 

 rozhodnutí o povolení kácení vydané Městským úřadem Dvůr Králové nad Labem, 

odborem životního prostředí dne 18. 11. 2014 pod č.j. OŽP/51550-2014/11810-

2014/sim, 

 rozhodnutí o povolení kácení vydané Městským úřadem Dvůr Králové nad Labem, 

odborem životního prostředí dne 20. 11. 2014 pod č.j. OŽP/51463-2014/11815-

2014/sim, 

 závazné stanovisko – souhlas dle §12 odst. 2 zákona o ochraně přírody vydané Měst-

ským úřadem Dvůr Králové nad Labem, odborem životního prostředí dne 14. 11. 2014 

pod č.j. OŽP/63273-2014/43-2014/sim, 

 závěr zjišťovacího řízení dle §7 zákona č. 100/2001 Sb. vydaný Krajským úřadem 

Královéhradeckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství dne 10. 9. 2014 

pod zn. 12685/ZP/2014-Čr, 

 koordinované stanovisko vč. zásahu do VKP vydané Městským úřadem Dvůr Králové 

nad Labem, odborem životního prostředí dne 13.10. 2014 pod č.j. OŽP/47701-

2014/42-2014/kl, 
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 koordinované stanovisko vydané Městským úřadem Dvůr Králové nad Labem, odbo-

rem životního prostředí dne 30.12. 2014 pod č.j. OŽP/71960-2014/42-2014/kl, 

 předběžný inženýrskogeologický průzkum základových poměrů hráze a zemníku 

zpracovaný firmou XXX – E-G-O-O v prosinci 2013. 

2.6. Součást obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu 

ze dne 15. 1. 2016. 

 

3. Doba plnění díla 

3.1. Předpoklad zahájení prací: červenec 2016  

Zahájením prací se rozumí datum nabytí účinnosti této smlouvy. 

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli:  do 30. 12. 2020 

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích 

termínech: 

I. etapa – Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)    

do 90 dnů od zahájení prací (po nabytí účinnosti této smlouvy) 

II. etapa – IČ vedoucí k zajištění právoplatného povolení realizace stavby 

do 180 dnů od zahájení prací (po nabytí účinnosti této smlouvy) 

III. etapa – Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)  

do 60 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení 

IV. etapa – Výkon autorského dozoru (AD) bude prováděn během realizace stavby, 

nejpozději do 30. 12. 2020. 

4. Cena díla 

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše 

přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 

30.05.2016. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 

Celková cena bez DPH činí 405 000,- Kč, 

slovy: čtyřistapěttisíc korun českých bez DPH.   

5. Zvláštní ustanovení 

5.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu 

neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:  

 Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování projektové dokumenta-

ce pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR), body 1. – 11., 

 Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. C) Vypracování projektové dokumenta-

ce pro provádění stavby (DPS), bod 3. 

5.2. Smluvní strany dohodly, že obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu se 

rozšiřují pro tuto smlouvu o dílo o následující ujednání: 
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Objednatel si vyhrazuje právo ukončit další přípravu jednotlivých etap na základě zhod-

nocení realizovatelnosti po dokončení dílčích etap.  

5.3. Smluvní strany dohodly, že obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu se 

rozšiřují pro tuto smlouvu o dílo o následující ujednání: 

 Čl. 5. Smluvní pokuty  

5.5.  Objednatel je oprávněn neuplatnit smluvní pokutu v případě, že nedokončení 

výkonu inženýrské činnosti v termínu dle čl. 3. Doba plnění díla této smlouvy 

bude způsobeno okolnostmi prokazatelně nezaviněnými zhotovitelem – 

např. nevyjasněné majetkoprávní vztahy, prodloužené lhůty správních řízení, aj. 

5.4. Předmět díla je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti zhotovitele a je předmětem práva 

autorského podle § 2 zák. č. 121/2000 Sb. Zhotovitel vytvořil dílo na základě této 

smlouvy a poskytl objednateli licenci, to je oprávnění k výkonu autorského práva dílo 

užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to všemi způsoby užití 

a v rozsahu neomezeném k účelu vyplývajícímu ze smlouvy. Objednatel může dílo upra-

vit či jinak měnit sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Objednatel není povinen licenci 

využít. Zhotovitel poskytl objednateli licenci výhradní a neodvolatelnou, územní rozsah 

licence je omezen na území České republiky, časový rozsah licence je omezen na dobu 

trvání majetkových autorských práv k dílu a v množstevním rozsahu tomuto účelu přimě-

řenému. Licence zahrnuje oprávnění k pořízení rozmnoženin přímých i nepřímých, trva-

lých i dočasných, vcelku nebo zčásti, jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě 

a k rozšiřování takto zhotovených rozmnoženin. Zhotovitel se zříká práva licenční 

smlouvu vypovědět a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení. Cena 

veškerých licencí poskytnutých na základě této smlouvy je již zahrnuta v ceně díla.  

6. Závěrečná ustanovení 

6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástup-

ců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv 

pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

6.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 

nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby průlehu (územní rozhodnutí), 

tj. dnem, kdy vydané rozhodnutí o umístění stavby průlehu (územní rozhodnutí) bude 

opatřeno doložkou o nabytí právní moci.  

6.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné 

učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, 

odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami. 

6.4. Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu 

a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích. 

 

V Hradci Králové dne …………………   

 

 

 

 

……..…………………………………      ………………………………………………. 

               za objednatele         za zhotovitele 

 Ing. Petr Martínek, investiční ředitel 


