
Smlouva o dílo 

(dále jen ,,smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
(dále jen „občanský zákoník^) 

Evidenční číslo zhotovitele: 
Evidenční číslo objednatele: 
Číslo akce zhotovitele: 

1.1. Objednatel: 

Název: 
Adresa sídla: 

1. Smluvní strany 

Město Lovosice 
Školní 407/2, 410 30 Lovosice 

Statutární orgán: Ing. Milan Dian, Ph.D., starosta 

Osoba oprávněné k podpisu: Ing. Milan Dian, Ph.D., starosta 

Zástupce pro věci technické: vedoucí odboru majetku a investic 

IČO: 00263991 

DIC: 

Obchodní rejstřík: 
Telefon: 

Fax: 

E-mail: 

CZ00263991 

 

(dále jen jako ,,objednatel“) 

1.2. Zhotovitel: 

Název: 
Adresa sídla: 

Povodí Labe, státní podnik 
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 

Statutární orgán: 
500 03 Hradec Králové, 

 generální ředitel 

Adresa závodu: 
závod Roudnice nad Labem 
Nábřežní 311, Roudnice nad Labem, 413 01 

Osoba oprávněná k podpisu:  ředitel závodu Roudnice nad Labem 

Zástupce pro věci technické:  provozně technický náměstek ředitele závodu 

vedoucí provozního střediska služeb Litoměřice 

IČO: 
DIČ: 
Obchodní rejstřík: 
Telefon: 

Fax: 

E-mail: 

70890005 

CZ70890005 

Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473 

(dále jen jako ,,zhotovitel“) 

mailto:lucie.dvorakova@meulovo.cz


2. Úvodní ustanovení 

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je cenová nabídka zhotovitele ze dne 26. 3. 2019 
pro zakázku nazvanou: 

„Přesuny plavidel a strojů - přesun vrtné soupravy na ostrov Lovosice'1
. 

3. Předmět smlouvy 

3.1. V rámci akce zhotovitel zrealizuje přesun vrtné soupravy na Havraní ostrov v 
Lovosicích a zpět. Služba proběhne v rozsahu uvedeném v cenové nabídce zhotovitele 
ze dne 26. 3. 2019, součástí služby je i přistavení a odstavení potřebné techniky dle 
dispozic zhotovitele. 

Práce budou zajištěny následujícími plavidly: 
Remorkér Ústí (Kopisty), nosič 255t 

3.2. Veškeré práce nad rámec předmětu smlouvy, změny, doplňky nebo rozšíření, které 
nejsou součástí předmětu této smlouvy, musí být vždy před realizací odsouhlasený ob-
jednatelem a musí k nim být vyhotoven dodatek k této smlouvě, který bude podepsaný 
oběma smluvními stranami. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez pode- 
psaného dodatku k této smlouvě, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena 
za jejich provedení se stává součástí za provedení díla. 

4. Doba plnění díla 

4.1. Přesun vrtné soupravy proběhne dne 15. 5. 2019. 

4.2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést v uvedeném termínu. 

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 26. 3. 2019. Celková cena za provedené dílo je stanovena 
dohodou smluvních stran takto: 

Celková cena bez DPH činí 113 622,- Kč, 
slovy: stotřinácttisícšestsetdvacetdva korun českých bez DPH. 

5.2 V celkové ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při 
plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží, včetně započtení rezerv na úhradu 
nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých. 

5.3 V celkové ceně za provedení díla není započítáno případné upravení břehové hrany 
potřebné pro vyjetí z nosiče na břeh. 



5.4 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad za prove- 
dení díla podle objemu skutečně provedených prací a dodávek na základě zápisu o 
odevzdání a převzetí předmětu díla, který svým podpisem potvrdí zhotovitel a objed- 
natel. 

5.5 K vystavené faktuře zhotovitel přiloží jako přílohu tuto smlouvu o dílo. 

5.6 Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je čtrnáct dnů od data prokazatelného doru- 
čení faktury objednateli. 

5.7 Daňový doklad bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené záko- 

nem č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad ne- 

bude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn doklad vrátit ve lhůtě 

do data splatnosti. Zhotovitel je povinen takový doklad opravit, aby splňoval náleži- 
tosti dané zákonem. Lhůta pro zaplacení začíná běžet dnem doručení opraveného do- 

kladu. 

5.8 Úhrada bude provedena bezhotovostně převodem na účet zhotovitele. 

5.9 Cena za provedení díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splat- 
nosti ceny za provedení díla či její splátky, budou peněžní prostředky odepsány z účtu 

objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

6. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo 

6.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto 
smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo. 

7. Odpovědnost za vady 

7.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 
7.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. Zhotovitel 

odpovídá za vady díla vzniklé po předání díla objednateli, jestliže byly způsobeny po-

rušením jeho povinností. 
7.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění. 

7.4. Právo na odstranění vady díla, zjištěné po předání díla, objednatel u zhotovitele uplatní 
písemnou formou. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do tří 
pracovních dní od doručení reklamace, projedná reklamovanou vadu a způsob jejího 
odstranění. Neodstraní-li zhotovitel vady díla jím zaviněné v přiměřeně dostatečné 
lhůtě, tj. nejpozději do čtrnácti kalendářních dní od jejich reklamace objednatelem, 
může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla. 



8. Sankce 

8.1. Neodstraní-li zhotovitel vady díla nebo nedoplní neúplné dílo bez zbytečného odkladu 
nebo v dohodnutém termínu, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnu-

tou na 0,5 % z ceny předmětného díla za každý den prodlení. 
8.2. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením díla v termínu dle čl. 4. smlouvy, 

se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny 

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

• v této smlouvě, 
• v cenové nabídce zhotovitele ze dne 26. 3. 2019, 
• 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 usta-

novení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, 
účinné a vymahatelné. 

9.5. Tato smlouvaje projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými 
podpisy. 

9.6. Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní pod-

nik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a regis-

tru smluv (zákon o registru smluv). 
9.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřej-

nění v registru smluv. 

  

Příloha: Cenová nabídka zhotovitele ze dne: 26. 3. 2019 

Za zhotovitele: 
V Roudnici nad Labem dne 

 Za objednatele: 
V Lovosicích dne 

Ing. Milan Dian, Ph.D. 

starosta 



 

 

CENOVÁ NABÍDKA - dle ceníku PLA - 2019 

Akce: 
Přesuny plavidel a strojů - Přesun vrtné soupravy na ostrov Lovosice 

Zhotovitel: 

IČ: 
DIČ: 

PovodíLabe,státnípodnikzávodRoudnicenad
Labem POVODÍUMNábřežní311,41301
Roudnice nad Labem 

70890005 

CZ70890005 

Odběratel: MěstoLovosice 

Školní407/2410
30 Lovosice 

IČ: IČO00263991 

DIČ: DIČCZ00263991 

416571164 

Předmětplnění: datumvypracování cenovénabídky:26.3.2019 

termínprovedení 14.5 -16.5. 2019 

|kód dle ceníku PLA položka | hod/km/den jednotková cena |cena celkem 

1. den přesunplavidelamechanizmůRoudnice- Lovosice(najetínanosičvnáplavce) 
9VC0601 remÚstí 1 
9VC0782 nosič255t 

8 

2. den výkon 
9VC0601 remÚstí 

1 
9VC0782 nosič255t 8 

3. den přesunplavidelamechanizmůLovosice- Roudnice+sjetívnáplavce
9VC0601 remÚstí 

1 
9VC0782 nosič255t 

8 
     

     

předpokládanácena bez DPH  113622 

V nabídce není započítáno případné upravení břehové hrany potřebné pro vyjetí z nosiče na břeh.
Fakturovánobudenazákladěskutečněprovedenýchprací. 

datum: 

datum: 

odsouhlasenízaodběratele: 

VS

ŘZ

datum: schválil: 


