
Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají:  č. j.: ……………………….. 
 
1. Objednatel: 

Povodí Moravy, s.p. 
Sídlo:  Dřevařská 932/11, 602 00 Brno 
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, 

vložce 13565 
Zastoupený:  MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem 
IČ:   708 90 013 
DIČ:  CZ70890013 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:   
Zástupce ve věcech technických - VD Nové Mlýny: I

 
Tel.:   
Email:   
Zástupce ve věcech technických - VD Vranov: I

Tel:   
Email:    
 
dále jen „objednatel“. 

 
2. Zhotovitel: 

Sweco Hydroprojekt a.s. 
Sídlo:  Táborská 940/31, 140 16 Praha 4 
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B,  

vložce 7326 
Zastupuje:  Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva 
   Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva 
   Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva 
IČ:   264 75 081 
DIČ:  CZ26475081 
Bankovní spojení:                                                                                
Číslo účtu:  
Zástupce ve věcech technických: 

Tel.:   
Email:  
 
dále jen „zhotovitel“, společně také jen jako „smluvní strany“. 

 
tuto 

 
dohodu o vypořádání práv a povinností ze Smlouvy o dílo 

 
1. Úvodní ustanovení 

1.1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 9. 4. 2018 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy 
objednatele PM19661/2018-504, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 17. 1. 2019 a Dodatku č. 2, který 
je uzavírán současně s touto dohodou (dále jen „smlouva o dílo“). Předmětem smlouvy o dílo je 
závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas dílo ve 
smlouvě o dílo specifikované a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít  
a zaplatit za něj sjednanou cenu. Dílo „Servisní stání služebních plavidel na vodním díle 
Nové Mlýny a Vranov – projektová dokumentace“ ve smlouvě o dílo specifikované bylo 



určeno jako projektová dokumentace ve třech stupních (DÚR, DSP, DPS) včetně zajištění 
kompletní inženýrské činnosti a příslušných povolení, a to samostatně pro dílčí stavby: 
A) VD Vranov – servisní stání služebním plavidel 
B) VD Nové Mlýny – servisní stání služebních plavidel. 

1.2. Smluvní strany konstatují, že zhotovitel započal s plněním díla dle smlouvy o dílo řádně a včas 
v plné součinnosti s objednatelem. Ke dni uzavření této dohody byly v souladu se smlouvou  
o dílo zhotovitelem zpracovány a odevzdány následující části díla, které byly, příp. budou 
objednatelem uhrazeny v souladu s platebními podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo: 
- geodetické a průzkumné práce, technické řešení (samostatně pro stavbu A a B), 
- dokumentace DÚR včetně územního rozhodnutí (samostatně pro stavbu A a B), 
- dokumentace DSP včetně žádosti o stavební povolení (samostatně pro stavbu A a B). 

1.3. Na základě požadavku objednatele bude smlouva o dílo ukončena ve fázi, kdy budou vydána 
pravomocná stavební povolení pro obě dílčí stavby.  

1.4. Vzhledem k tomu, že práce na dokumentaci DPS byly zahájeny již během zpracování 
dokumentace DSP, bude objednatelem převzata dokumentace DPS v rozpracovaném stavu.  

 
2. Předmět dohody 

2.1. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na výše uvedený požadavek objednatele bude 
smlouva o dílo touto dohodou ukončena ke dni nabytí právní moci stavebního povolení pro obě 
dílčí stavby a předáním dokumentace DPS v rozpracovaném stavu. 

2.2. Smluvní strany sjednávají cenu dokumentace DPS v rozpracovaném stavu, a to ve výši: 

A) VD Vranov – servisní stání služebních plavidel 

Cena dle smlouvy o dílo: 90 000 Kč bez DPH 

Cena dle této dohody: 31 000 Kč bez DPH 

B) VD Nové Mlýny – servisní stání služebních plavidel 

Cena dle smlouvy o dílo: 80 000 Kč bez DPH 

Cena dle této dohody: 27 000 Kč bez DPH 

2.3. Bližší specifikaci sjednané ceny obsahuje příloha č. 1 k této dohodě – vyčíslení rozpracovanosti 
DPS. 

2.4. Smluvní strany podpisem této dohody sjednávají, že veškerá jejich vzájemná práva 
a povinnosti vyplývající ze smlouvy o dílo jsou vypořádána, vyjma úhrady 30 % z ceny DSP 
(69 000 Kč bez DPH), 100 % ceny za inženýrskou činnost pro stavební povolení včetně jeho 
získání (110 000 Kč bez DPH) a úhrady za rozpracovanou dokumentaci DPS v rozsahu dle 
přílohy č. 1 (58 000 Kč bez DPH), a to v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami 
smlouvy o dílo.  

2.5. Náklady uvedené v předchozím odstavci 2.4. budou objednatelem uhrazeny na základě faktury 
vystavené zhotovitelem ihned po nabytí právní moci stavebního povolení pro obě dílčí stavby. 
Splatnost faktury byla smluvními stranami dohodnuta do 30 dnů ode dne doručení faktury 
objednateli. 

 
3. Závěrečná ustanovení 

3.1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu obou jejich stran a účinnosti dnem zveřejnění 
v registru smluv. Tato dohoda může být měněna či zrušena pouze písemnými dodatky 
podepsanými jejími stranami. 

3.2. Strany dohody svými podpisy potvrzují, že si tuto dohodu řádně přečetly, jejímu obsahu 
porozuměly a zavazují se ji splnit. 

3.3. Tato dohoda byla sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel 
obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení. 



3.4. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1. zákona  
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  
a o registru smluv, a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky)  
a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tuto 
dohodu uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem 
stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje 
tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění. 

3.5. Nedílnou součástí této dohody je tato příloha: 
Příloha č. 1 - Vyčíslení rozpracovanosti DPS 
 
 

V Brně dne:  
 
Za objednatele: 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………. 
Povodí Moravy, s.p. 

MVDr. Václav Gargulák 
generální ředitel 

V Praze dne:  
 
Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………. 
Sweco Hydroprojekt a.s. 
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Od:

Odesláno: 22. března 2019 7:21

Komu:

Kopie:

Předmět: RE: Ukončení SoD Servisní stání Vranov, Nové Mlýny

Vážený pane řediteli, 
 
děkuji za zaslání Vašeho návrhu. S kolegy jsme si včera odsouhlasili ukončení SoD ve fázi po odevzdání 
pravomocných stavebních povolení, DPS bude odevzdána v rozpracovanosti dle Vašeho návrhu včetně 
finanční kompenzace.  
Jelikož nebylo ze strany příslušného vodoprávního úřadu doposud zahájeno stavební řízení u stavby A, 
budou všechny uvedené skutečnosti včetně dřívějšího ukončení SoD zapracovány do dodatku č. 2, který 
Vám zašleme v příštím týdnu. 
 
Děkuji za spolupráci. 
 
S pozdravem 
 

 

From:   

Sent: Friday, March 15, 2019 4:33 PM 

To:  

Cc:  

Subject: Ukončení SoD Servisní stání Vranov, Nové Mlýny 

 

Vážená paní ředitelko, 

na základě uskutečněného společného jednání ve věci ukončení SoD akce „Stání servisních plavidel na vodním díle 

Nové Mlýny a Vranov“, PM19661/2018-504 (ev. č. Zhotovitele 11-8127-0100) ve znění dodatku č.1, konaného dne 

14.3. 2019 v sídle objednatele, Dřevařská ulice, Brno Vám zasílám návrh na ukončení Díla ve fázi po zajištění 

pravomocných stavebních povolení, tedy před zahájením prací na dokumentaci pro provedení stavby (DPS).  

Jelikož práce na dokumentaci DPS byli již zahájeny v souběhu se zpracováním dokumentace pro stavební povolení, 

jak jsme uvedli na jednání, níže přikládáme návrh na finanční kompenzaci z titulu rozpracovanosti Díla - stupně DPS.  

Návrh kompenzace vychází z ceny stupně DPS uvedeného v uzavřené SoD. Od této částky odečítáme dosud 

neprovedené práce, které jsou požadovány v rámci plnění SoD čl. II. body 10, 11, 12, 13 a 14 

Od:
Odesléno: 22. brezna 2019 7:21
Komu:
Kopie:
Pi‘edmét: RE: Ukonéeni SoD Servisni sténi Vranov, Nové MIS/ny

Véieny pane fediteli,

dékuji za zasléni Vaéeho névrhu. S kolegy jsme si Véera odsouhlasili ukonéeni SOD ve fézi p0 odevzdéni
pravomocnych stavebnich povoleni, DPS bude odevzdéna V rozpracovanosti dle Vaéeho névrhu Véetné
finanéni kompenzace.
Jelikoi nebylo ze strany pfisluéného vodoprévniho fifadu doposud zahéjeno stavebni fizeni u stavby A,
budou Véechny uvedené skuteénosti Véetné dfivéjéiho ukonéeni SOD zapracovény do dodatku é. 2, ktery
Vém zaéleme V pfiétim tydnu.

Dékuji za spolupréci.

S pozdravem

From:
Sent: Friday, March 15, 2019 4:33 PM
To:
Cc:
Subject: Ukonéenl’ SoD Servisnl’ sténi Vranov, Nové Mlyny

Véiena panl’ Feditelko,
na zékladé uskuteénéného spoleéného jednanl' ve véci ukonéenl’ SoD akce ,,Stan|’ servism’ch plavidel na vodm’m dl’le
Nové Mlyny a Vranov”, PM19661/2018-504 (ev. é. Zhotovitele 11-8127-0100) ve znénl’ dodatku 6.1, konaného dne
14.3. 2019 v sidle objednatele, Drevarska ulice, Brno Vém zasilam navrh na ukonéenl’ Dila ve fézi po zaji§téni
pravomocch stavebnl’ch povolenl’, tedy pFed zahéjenl’m praCI’ na dokumentaci pro provedem’ stavby (DPS).
Jelikoi préce na dokumentaci DPS byli jii zahéjeny v soubéhu se zpracovam’m dokumentace pro stavebnl’ povolem’,
jakjsme uvedli na jednénl’, nl’ie pFiklédame navrh na finanénl’ kompenzaci z titulu rozpracovanosti Dila - stupné DPS.
Névrh kompenzace vychazi z ceny stupné DPS uvedeného v uzavfené SoD. Od této ééstky odeél’téme dosud
neprovedené préce, které jsou poiadovany v ramci plnénl' SoD él. ||. body 10, 11, 12, 13 a 14
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V rámci ukončení SOD po získání pravomocných stavebních povolení, Vám odevzdáme rozpracovanou dokumentaci 

stupně DPS elektronické verzi, která bude obsahovat ucelenou dokumentaci (textová a výkresová část) bez výše 

uvedených příloh a rozšířené textové a výkresové části vztahující se k nedokončeným pracím DPS. 

 

A) VD Vranov – servisních stání služebních plavidel,  DPS (původní smluvní cena) 90 000 Kč 

Plán BOZP -13 000 Kč 

Výkaz výměr a prací + položkový rozpočet -15 000 Kč 

Tisk  4 ks paré -6 000 Kč 

Technologický postup prací -5 000 Kč 

Dopracování PD z DSP na DPS (schémata výztuže, tech. podmínky) -20 000 Kč 

Cena DPS v rozpracovanosti 31 000 Kč 

B) VD Nové Mlýny  – servisních stání služebních plavidel, DPS (původní smluvní cena) 80 000 Kč 

Plán BOZP -13 000 Kč 

Výkaz výměr a prací + položkový rozpočet -14 000 Kč 

Tisk 4 ks paré -6 000 Kč 

Technologický postup prací -5 000 Kč 

Dopracování PD z DSP na DPS (schémata výztuže, tech. podmínky) -15 000 Kč 

Cena za DPS v rozpracovanosti 27 000 Kč 

                     

Děkuji za vaše připomínky. 

S pozdravem 

V rémci ukonéeni SOD po Zl'skénl' pravomocnych stavebnl'ch povolem’, Vém odevzdéme rozpracovanou dokumentaci
stupné DPS elektronické verzi, které bude obsahovat ucelenou dokumentaci (textové a vykresova’ Eést) bez v9§e
uvedenych pFI’loh a roz§iFené textové a kresové Eésti vztahujl'ci se k nedokonéenym pracim DPS.

A) VD Vranov — servisnich sta’mi sluiebnich plavidel, DPS (pfivodni smluvni cena) 90 000 KE
Plén BOZP —13 000 Kt":
Vy'lkaz vy'Imér a praci + poloikovv rozpoéet —15 000 Kt‘:
Tisk 4 ks paré —6 000 Kt":
Technologicky'l postup praci —5 000 Kt‘:
Dopracovéni PD z DSP na DPS (schémata vy'lztuie, tech. podminky) —20 000 Kt‘:
Cena DPS v rozpracovanosti 31 000 KE

B) VD Nové MIVny — servisnich sténi sluiebnl’ch plavidel, DPS (pfivodnl' smluvm’ cena) 80 000 KE
Plén BOZP —13 000 Kt":
Vy'lkaz vy'Imér a praci + poloikovv rozpoéet —14 000 Kt‘:
Tisk 4 ks paré —6 000 Kt":
Technologicky'l postup praci —5 000 Kt‘:
Dopracovéni PD z DSP na DPS (schémata vy'lztuie, tech. podminky) —15 000 Kt‘:
Cena za DPS v rozpracovanosti 27 000 KE

Dékuji za vaée pFipominky.

S pozdravem


