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 Krajský úřad 

Číslo objednatele: 19/SML1264/SoD/ZPZ 
Číslo zhotovitele:          
 

SMLOUVA O DÍLO  
 uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) 

Smluvní strany 

Objednatel:  
Ústecký kraj  
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje 
IČ: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu: 4176812/0800 
Zástupce pro věcná jednání  Ing. Anna Lehká 
E-mail/telefon: lehka.a@kr-ustecky.cz / 475 657 451 
(dále jen „objednatel“)  

a 

Zhotovitel:  
Společnost: Sweco Hydroprojekt + HYDROSOFT 
Sídlo: Táborská 31, 140 16 Praha 4 
Zastoupený: Ing. Nikolou Gorelovou, členkou představenstva a Ing. 

Milanem Moravcem, Ph.D., předsedou představenstva 
společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. na základě plné moci 

IČ: 26475081 
DIČ: CZ26475081 
Bank. spojení: KB, a.s. 

číslo účtu: 1700041/0100 
Zástupce pro věcná jednání: Ing. Jiří Miškovský 
E-mail/telefon: 
Zástupce ve věcech 
technických: 

jiri.miskovsky@sweco.cz / 261 102 462  
Ing. Michaela Ježková 

E-mail/telefon:                              michaela.jezkova@sweco.cz / 261 102 253 
 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7326, 
pod sp. zn. B 7326. 
(kopie výpisu z obchodního rejstříku tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě) 
(dále jen „zhotovitel“)  

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

SMLOUVU O DÍLO: 

mailto:lehka.a@kr-ustecky.cz
mailto:jiri.miskovsky@sweco.cz
mailto:michaela.jezkova@sweco.cz
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    I. 
 Předmět smlouvy a díla  
 
1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při provedení díla 

„Plošná aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje – II. 
etapa“ (dále i jako „předmět plnění“) za podmínek dále sjednaných v této smlouvě a 
dalších dokumentech, na které se tato smlouva odkazuje. 

2. Předmětem zakázky je aktualizace textového, tabelárního i grafického obsahu Plánu 
rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje (verze 2004 včetně pozdějších 
aktualizací, dále „PRVKÚK 1“) podle skutečného a výhledového stavu rozvoje území, 
vodních zdrojů a spotřeby vody pro období 2020 – 2030.   
A. Dílo bude zahrnovat tyto výstupy a činnosti:  

1. Aktualizace a doplnění popisného a statistického obsahu pro jednotlivé části obcí 
(„karty místa“) ve webové aplikaci PRVKÚK 1 (http://prvk.kr-ustecky.cz/) 
v rozsahu: 

a) predikce počtu obyvatel, potřeby vody a disponibilních vodních zdrojů, produkce 
odpadních vod a znečištění v letech 2020, 2025 a 2030,  

b) ověření shody popisu současného a výhledového stavu vodovodů a kanalizací s 
predikcemi dle bodu a), se skutečným stavem v území a s rozvojovými záměry obcí 
vyjádřenými v platných územních plánech, 

c) návrh na změnu současného a výhledového stavu vodovodů a kanalizací (návrh 
aktualizace dle § 3 odst. 2 písm. a) vyhl. č. 428/2001 Sb.),  

d) aktualizace způsobu zásobování pitnou vodou za krizové situace (§ 21 zák. č. 
274/2001 Sb.), 

e) rekapitulace investičních nákladů předpokládaných do roku 2030. 

2. Aktualizace či upřesnění GIS vrstev grafické části webové aplikace PRVKÚK 1 
zobrazujících současný a výhledový stav VaK podle podkladů vlastníků a výsledků 
podle bodu A.1. 

3. Doplnění popisu nadobecních systémů zásobování vodou a kanalizací v textové 
části webové aplikace PRVKÚK 1 o výhledový stav do roku 2030, při respektování 
dosavadních výsledků plnění  úkolu C/3 z usn. vl. 620/2015 a výsledků podle bodu 
A.1.  

4. Sestavení přehledu investičních záměrů v oblasti VaK dle výstupů A.1 a  A.3, s 
uvedením nákladů a časového rozvrhu jejich realizace do roku 2030.  

B. Při zhotovení díla budou dodrženy tyto podmínky:  
1. Plnění dle bodu A.1 bude prováděno prostřednictvím nástrojů pro import a editaci 

dat ve webové aplikaci PRVKÚK 1, pro jejichž využití zhotovitel obdrží potřebná 
přístupová práva. Bude přitom dodržena zásada, že pro každou část obce podle 
aktuálního územně správního členění kraje bude vytvořena jedna „karta místa“.  

2. Objekty GIS vrstev dle bodu A. 2 budou vytvořeny ve formátu ESRI/shp v 
souřadnicovém systému S-JTSK, druhy a měřítko zobrazovaných objektů budou 
odpovídat stávajícímu grafickému obsahu webové aplikace PRVKÚK 1; pro 
bodové objekty přitom může být využito editačního nástroje webové aplikace 
PRVKÚK 1.  

3. Plnění dle bodu A.1 bude v každém jednotlivém případě projednáno s příslušnou 
obcí a jeho projednání bude písemně potvrzeno zápisem nebo dotazníkem 
podepsaným odpovědným představitelem obce. Tyto doklady o projednání budou 
přílohou díla. 

4. Plnění dle bodu A.1, 2, 3, 4 bude projednáno s dotčenými vlastníky VaK. Doklady 
o projednání budou přílohou díla. 
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5. Plnění dle bodu A.3 bude respektovat celostátní i regionální vodohospodářské 
koncepce (např. generel LAPV, plány povodí, výstupy plnění úkolu C/3 z usn. vl. 
620/2015), Plán rozvoje vodovodů a kanalizací České republiky, Zásady územního 
rozvoje Ústeckého kraje a Politiku územního rozvoje České republiky. 

6. Plnění dle bodu A.1.a) bude vycházet z podkladů Českého statistického úřadu k 
očekávanému demografickému vývoji, z podkladů Českého 
hydrometeorologického ústavu k očekávanému vývoji vodní bilance a vydatnosti 
vodních zdrojů, a z hodnot skutečné spotřeby vody v posledních 5 – 10 letech, 
alternativně ze směrných čísel spotřeby vody dle vyhl. č. 428/2001 Sb. 
Pravděpodobné scénáře vývoje budou stručně popsány, jejich výběr a metodika 
výpočtu potřeby vody budou předem konzultovány s objednatelem. 

7. Plnění dle bodu A.1.e) a A.4 v části stanovení nákladů bude respektovat 
metodický pokyn Ministerstva zemědělství č.j. 401/2010-15000 pro orientační 
ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů 
majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány rozvoje vodovodů a 
kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací.  

3. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a 
objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

4. Bude-li objednatel požadovat v průběhu provádění díla další dodávky nebo práce, 
zavazuje se je zhotovitel v rozsahu požadavku objednatele provést, dojde-li mezi 
smluvními stranami k dohodě o ceně.  

5. Dílo je určeno pro účely: Plnění povinnosti vyplývající z § 4 odst. 2 zákona č. 274/2001 
Sb., o VaK, kraj v samostatné působnosti průběžně aktualizuje a schvaluje plán pro své 
území z hlediska koncepce řešení zásobování pitnou vodou a koncepci odkanalizování a 
čištění odpadních vod. 
 

II. 
Doba a místo dodání díla 

 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 22 měsíců od nabytí účinnosti 

smlouvy. 
2. Místem dodání díla je sídlo Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 

400 02 Ústí nad Labem. 
 

III. 
Cena díla a platební podmínky 

 
1. Cena díla se ujednává ve výši  4 499 000 Kč (slovy: 

čtyřimilionyčtyřistadevadesátdevěttisíc korun českých) bez DPH a 5 443 790 Kč (slovy: 
pětmilionůčtyřistačtyřicettřitisícsedmsetdevadesát korun českých) s 21 % DPH.  
Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky VZ-ZPZ-13/INV/2018 uvedené 
v nabídce zhotovitele ze dne 15. 1. 2019. 

2. Cena díla je ujednána dohodou smluvních stran. Cena díla bez DPH je stanovena jako 
nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla. 
Sazba DPH se řídí příslušným právním předpisem. Zhotovitel není v žádném případě 
oprávněn žádat změnu ceny díla (např., že provádění díla si vyžádalo jiné úsilí nebo jiné 
náklady, než bylo předpokládáno). Zhotovitel přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 
občanského zákoníku nebezpečí změny okolností. 

3. Cena díla bude zaplacena objednatelem na základě vystaveného daňového dokladu – 
faktury (dále i jako „faktura“), kterou je zhotovitel oprávněn vystavit až po předání a 
převzetí díla.  
Podkladem pro vystavení faktury je Protokol o předání a převzetí díla (dále i jako 
„Protokol“) stvrzený oběma smluvními stranami. 

4. Dílo lze přebírat a faktury k úhradě ceny díla lze vystavovat i za dílčí plnění po 
odsouhlasení obou smluvních stran na základě oboustranně stvrzeného Protokolu o 
předání a převzetí díla. V protokolu musí být jasně uvedeno, jaká část byla předána 
včetně její hodnoty.  
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5. Daňový doklad – faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat kromě čísla smlouvy a 
lhůty splatnosti, která činí 30 dnů od doručení faktury objednateli, také náležitosti 
daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a údaje dle § 435 
občanského zákoníku, a bude objednateli doručen v listinné podobě, popř. výjimečně 
v elektronické podobě do datové schránky. V případě, že faktura nebude mít uvedené 
náležitosti, objednatel není povinen fakturovanou částku uhradit a nedostává se do 
prodlení. Bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí 
zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu 
obsahujícího veškeré náležitosti. 

6. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet 
zhotovitele. Pokud je zhotovitel plátce DPH, bude úhrada ceny provedena pouze na účet 
zveřejněný v registru plátců vedeném správcem daně zhotovitele. Obě smluvní strany se 
dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu 
objednatele.  

7. Pro platby dle článku VI. této smlouvy platí přiměřeně platební podmínky jako pro 
vystavení a placení faktury. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že daň uvedenou v jím vystaveném daňovém dokladu – faktuře 
řádně zaplatí a že se nedostal do postavení, kdy nemůže tuto daň zaplatit. Pokud by se 
stalo, že by nebyl schopen daň zaplatit, oznámí to nejpozději den před splatností faktury 
objednateli a navrhne správci daně její úhradu objednatelem. Pokud správce daně 
zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které zhotovitel určil v 
přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost zhotovitele 
zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet. Pro případ, že se 
zhotovitel, jako poskytovatel zdanitelného plnění, stane v okamžiku zdanitelného plnění 
dle § 21 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jako „ZDPH“), nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, se smluvní strany 
dohodly, že objednatel zaplatí cenu díla takto: 
a)    cenu díla bez DPH zaplatí na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy nebo 
na daňovém dokladu, 
b)    DPH na účet správce daně jako zvláštní způsob zajištění daně podle právní úpravy 
platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, které je placeno. Zhotovitel prohlašuje, že 
jeho místně příslušným správcem daně z přidané hodnoty je Finanční úřad pro hlavní 
město Prahu, územní pracoviště pro Prahu 4 a že případnou změnu místně příslušného 
správce daně z přidané hodnoty zhotovitel do tří dnů oznámí objednateli. 
 

 
IV. 

Splnění závazku (provedení díla) 
Přechod nebezpečí škody a vlastnické právo k předmětu díla 

 
1. Ke splnění závazku zhotovitele dojde úplným dokončením a předáním díla objednateli 

v místě dodání díla, a to formou doplnění a aktualizace všech textových, grafických a 
tabelárních dat prostřednictvím webové aplikace PRVKÚK 1, potvrzením úplnosti těchto 
dat administrátorem databáze a následným potvrzením (podepsáním) Protokolu oběma 
smluvními stranami.  

2. Při přebírání díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku za 
účelem zjištění zjevných vad. Vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí budou 
jako výhrady uvedeny v Protokolu.  

3. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem splnění 
závazku zhotovitele způsobem uvedeným v odst. 1. tohoto článku. 

4. Vlastnické právo k dokončenému a předanému dílu přechází na objednatele okamžikem 
splnění závazku zhotovitele způsobem uvedeným dle odst. 1. tohoto článku. 
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V. 
Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost 

 
1. Dílo má vady, neodpovídá–li smlouvě. 
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. 
3. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část ve výši odpovídající odhadem 

přiměřeně právu objednatele na slevu z ceny díla z důvodu vadného plnění. Nedostává 
se tak do prodlení se splněním svého závazku zaplatit cenu díla ohledně zadržované 
ceny díla nebo její části. 

4. Vady díla existující v době jeho předání je objednatel povinen uplatnit bez zbytečného 
odkladu u zhotovitele písemnou formou (dále jako „reklamace“). V reklamaci je 
objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.  

5. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy ve smyslu § 2002 odst.1 věty druhé 
občanského zákoníku má objednatel vůči zhotoviteli podle své volby tato práva 
z odpovědnosti za vady a za jakost:  
a)  právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad provedením nového díla, pokud 

dílo vykazuje podstatné vady bránící užívání, 
b)  právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad opravou předmětu díla, 
c)  právo na přiměřenou slevu z ceny díla nebo, 
d)  odstoupit od smlouvy. 

Objednatel sdělí zhotoviteli, jaké právo si zvolil, při uplatnění vad, nebo bez zbytečného 
odkladu po uplatnění vad. Provedenou volbu nemůže objednatel změnit bez souhlasu 
zhotovitele; to neplatí, žádal-li objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. 
V případě, že se strany nedohodnou na termínu odstranění vad provedením nového díla 
nebo opravou předmětu díla platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději do 
14 dnů. 

6. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy  nebo pokud objednatel volbu práva 
dle odst. 7 tohoto článku neprovede včas, má objednatel vůči zhotoviteli tato práva 
z odpovědnosti za vady a za jakost:  

       a) právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad anebo 
       b) právo na přiměřenou slevu z ceny díla.      

V případě, že se strany nedohodnou na termínu odstranění vad, platí, že zhotovitel je 
povinen vady odstranit nejpozději do 14 dnů. 

7. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn si zvolit, zda vadu odstraní 
zhotovitel nebo objednatel sám nebo prostřednictvím třetích osob s tím, že zhotovitel je 
povinen uhradit náklady na odstranění vady po předložení vyúčtování,  

8. Neodstraní-li zhotovitel vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může objednatel 
požadovat slevu z ceny díla, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu 
nemůže objednatel změnit bez souhlasu zhotovitele. 

9. Uplatněním práv dle odst. 5. a 6. tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné 
sankce. 

10. Jakékoliv finanční nároky dle odst. 5. a 6. tohoto článku je objednatel oprávněn uhradit ze 
zadržené ceny díla nebo její části dle odst. 3 tohoto článku. 
 

VI. 
Porušení smluvních povinností 

 
1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností: 
 a) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 

provedení díla smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla s DPH, 
b) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 

odstranění vady smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla s DPH, 
c) smluvní strany se zavazují zaplatit druhé straně za každý den překročení sjednaného 

termínu splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,05% 
z neuhrazené částky do jejího zaplacení. 

2. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, ke kterému se 
vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. 
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VII. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

Ostatní ujednání 
 

1. Dílo je považováno za hotové, jsou-li textová, tabelární a grafická data importovaná 
zhotovitelem prostřednictvím webové aplikace PRVKÚK I kompletní ve smyslu čl. I a 
předá-li zhotovitel objednateli zároveň kompletní doklady o projednání jejich obsahu se 
všemi příslušnými obcemi a vlastníky vodovodů a kanalizací (čl. I, bod 2.B.3 a 2.B.4).  

2. Objednatel poskytne zhotoviteli v potřebném rozsahu přístupová práva k editaci dat 
prostřednictvím webové aplikace PRVKÚK 1 a k jejímu používání ze strany zhotovitele 
zajistí rovněž potřebnou servisní a systémovou podporu.  

 

VIII.  
Závěrečná ustanovení 

1. Objednatel tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou 
Ústeckého kraje usnesením č. 064/63R/2019 ze dne 13. 3. 2019. 

2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 
příslušnými ustanovení občanského zákoníku. 

3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou 
písemných a číslovaných dodatků.  

4. Tato smlouva je vyhotovena v 4 pare s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 3 
vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. 

5. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, 
popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich 
osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se 
dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, 
aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID 
i2cegr3 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv. 
 

 
IX. 

Podpisy smluvních stran 
 

1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem 
přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné 
vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, 
rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

2. Ing. Nikola Gorelová a Ing. Milan Moravec, Ph.D, jsou oprávněni podepsat tuto smlouvu 
na základě plné moci ze dne 14. 1. 2019. 
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V Ústí nad Labem dne 30. 4. 2019 
 
 
 
 
 
 

V Praze dne 12. 4. 2019 

……………………………………………. ……………………………………………… 
Objednatel 
Ústecký kraj zastoupený Oldřichem 
Bubeníčkem, hejtmanem kraje                                                    

Zhotovitel 
společnost Sweco Hydroprojekt + 
HYDROSOFT zastoupena Ing. Nikolou 
Gorelovou a Ing. Milanem Moravcem, Ph.D. 
na základě plné moci 

 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1 -   Kopie výpisu z obchodního rejstříku zhotovitele 

 

 


