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SMLOUVA O  SPOLEČNOSTI

Ev.č. vedoucího společníka:       D9181900xx
Ev.č. dalšího společníka:            1156/2019-SML

1. Povodí Labe, státní podnik 
sídlo: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
IČO:  70890005, DIČ CZ70890005   

                            bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
xxxxxxxxxxxxxxxxx
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, 
vložka 9473
statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
oprávněn k jednání o podmínkách smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

                            oprávněn k jednání ve věcech technických:  xxxxxxxxxxxxxxx      
 tel:xxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxx
                           („vedoucí společník“)

      a

2.      Povodí Vltavy, státní podnik
     sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  

IČO: 70889953, DIČ: CZ70889953 
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia , a.s.,

                               xxxxxxxxxxxxx
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

 statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k jednání o podmínkách smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

                            oprávněn k jednání ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxx
 tel: xxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxx

(„další společník“)

                (společně dále jen „společníci“)

uzavírají dle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),

 
smlouvu o společnosti (dále jen „smlouva“)

I.
Účel a předmět smlouvy

1. Společníci uzavírají tuto smlouvu s cílem naplnit účel společnosti činností tak, aby 
vytvořili dostatečný základ pro úspěšný společný postup v rámci získání a případné 
následné realizace veřejné zakázky na služby pod názvem „Analýzy vzorků pevných 
matric v roce 2019“ (dále jen „veřejná zakázka“), uvedené v systému NEN, Ministerstva 
pro místní rozvoj, uveřejněné dne 15. 5. 2019 pod evidenčním číslem veřejné zakázky 
Z2019-016011 zadavatele - Český hydrometeorologický ústav (dále jen „zadavatel“).

2. Společníci se dohodli na tomto označení (názvu) společnosti „Společnost Povodí Labe, 
státní podnik a Povodí Vltavy, státní podnik“.
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3. Nabídka do zadávacího řízení veřejné zakázky bude podána vedoucím společníkem a 
bude právně zavazovat všechny společníky. Vedoucí společník je oprávněn přijímat 
závazky, pokyny a platby za všechny společníky.  

4. Vedoucím společníkem je Povodí Labe, státní podnik. Další společník – Povodí Vltavy, 
státní podnik, za účelem postupu v rámci veřejné zakázky uděluje vedoucímu 
společníkovi plnou moc, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

5. Vedoucí společník a další společník jsou zavázáni vůči zadavateli a třetím osobám 
z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou společně a 
nerozdílně, a to po dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků 
vyplývajících z této veřejné zakázky, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. 

6. Společníci se zavazují setrvat v této společnosti po celou dobu trvání smlouvy. Vystoupit 
je možné jen podle § 2739  občanského zákoníku. Výpovědní lhůta činí 30 dnů od 
doručení výpovědi společníkům.

7. Společníci uzavírají tuto smlouvu za účelem získání a následné samotné realizace veřejné 
zakázky. 

8. Společnost se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu do dosažení účelu společnosti dle této 
smlouvy, tj. do vypořádání všech práv a závazků, které vyplynou z realizace veřejné 
zakázky. 

9. Společnost zaniká, není-li stanoveno jinak, nepodaří-li se získat veřejnou zakázku.

10. Společnost ukončí svou činnost ke dni získání potvrzení zadavatele veřejné zakázky o 
úplnosti předaného díla „Analýzu vzorků pevných matric v roce 2019“, vytvořeného 
v rámci realizace veřejné zakázky (dále jen „dílo“), nejpozději však do 28. 2. 2020.

II.
Řízení činnosti společnosti

1. Vedoucí společník je pověřen rozhodováním a řízením veškeré činnosti společnosti, 
tzn. řízením přípravy a následné realizace veřejné zakázky. Je pověřen činit veškerá 
právní jednání, týkající se společnosti pouze v rámci oprávnění udělených v plné moci, 
jež je přílohou č. 1 této smlouvy. Další společník smí činit právní jednání pouze 
prostřednictvím vedoucího společníka. Další společník je oprávněn jednat samostatně se 
zadavatelem na základě písemného souhlasu vedoucího společníka.
 

2. Nabídku do zadávacího řízení veřejné zakázky připraví společníci pod vedením 
organizačního vedoucího z řad vedoucího společníka. 

3. V případě, že společnost získá veřejnou zakázku, společníci společně sjednají smluvní 
podmínky v souladu s touto smlouvou a zadávací dokumentací zadavatele a uzavřou se 
zadavatelem smlouvu na realizaci veřejné zakázky zastoupeni vedoucím společníkem.

4. K veškerým jednáním o uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky se zadavatelem je 
pověřen zástupce vedoucího společníka a zástupce dalšího společníka. 
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5. Po uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky mezi zadavatelem 
a společníky bude veřejná zakázka realizována pod vedením vedoucího společníka oběma 
společníky ve sjednaném rozsahu po ucelených částech. Vedoucí společník bude 
realizovat rozbory sedimentů, plavenin a sedimentovatelných plavenin, včetně 
subdodávek. Další společník bude realizovat rozbory bioty včetně subdodávek.

6.  Další společník se zavazuje za podmínek v této smlouvě uvedených provést v rámci 
realizace díla činnosti uvedené v odst. 5. tohoto článku smlouvy a vedoucí společník se 
zavazuje provést v rámci realizace díla činnosti uvedené rovněž v odst. 5. tohoto článku 
smlouvy. 

7. Každý společník použije pro realizaci své části veřejné zakázky dlouhodobý majetek ve 
svém vlastnictví, resp. majetek, se kterým má právo hospodařit. Žádný majetek se v 
rámci této smlouvy do spoluvlastnictví nabývat nebude. Vedoucí společník vystaví 
jménem společnosti daňové doklady za zhotovení díla v rámci veřejné zakázky dle 
smlouvy se zadavatelem. Podklady za část zpracovávanou dalším společníkem zašle další 
společník vedoucímu společníkovi tak, aby byly doručeny nejpozději jeden pracovní den 
před povinností vystavit daňový doklad. Platby za realizaci veřejné zakázky budou 
poukazovány na účet vedoucího společníka, zřízený u ČSOB Hradec Králové, číslo účtu 
xxxxxxxxxxxxxx. Do čtrnácti kalendářních dnů po obdržení platby od zadavatele vedoucí 
společník poukáže dalšímu společníkovi na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy tu 
část platby, která připadá na dalším společníkem provedené práce zaplacené zadavatelem 
podle dílčích cen uvedených v příloze č. 4 této smlouvy.

8. Společníci jsou povinni jednat ve prospěch zájmu společnosti, s náležitou odbornou péčí, 
chránit vždy dobré jméno všech společníků, zachovávat mlčenlivost vůči třetím osobám 
a starat se o dosažení účelu společnosti. Společníci jsou povinni zachovávat ustanovení 
této smlouvy a stanov, budou-li sjednány. Činy pro společnost škodlivé jsou společníkům 
zakázány.

9. Společníci se dohodli, že bezprostředně po podepsání této smlouvy zajistí, aby byla 
ustanovena pracovní skupina, složená ze zástupců společníků, kteří budou odpovědni 
za komplexní zpracování všech částí společné nabídky společníků. Organizačním 
vedoucím společnosti bude kontaktní osoba pro technické záležitosti vedoucího 
společníka. 

10. Vedoucí společník provede práce dle přílohy č. 2 této smlouvy. Další společník provede 
práce dle přílohy č. 3 této smlouvy.

III.
Závěrečná ujednání

1. Skutečnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku.

2. Pokud bude veřejná zakázka získána společností dle této smlouvy, jsou podmínky 
obsažené ve společně podané nabídce, v zadávací dokumentaci zadavatele a smlouvě na 
realizaci veřejné zakázky, uzavřené mezi společníky a zadavatelem následně po získání 
veřejné zakázky, pro společníky závazné i pro vlastní realizaci  veřejné zakázky.



Strana 4 (celkem 4)

3. Tato smlouva může být měněna pouze se souhlasem společníků, vždy ve formě 
písemného dodatku podepsaného společníky. 

4. Další společník je oprávněn uveřejnit obraz smlouvy a dalších dokumentů od této 
smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění podle 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. Vedoucí 
společník je se uveřejněním smlouvy srozuměn. Uveřejnění smlouvy a metadat v registru 
smluv zajistí další společník. Pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv společníci 
prohlašují, že žádné ustanovení smlouvy nepovažuji za obchodní tajemství.

5. Tato smlouva je vypracována ve 4 stejnopisech s tím, že vedoucí společník obdrží jeden 
stejnopis, další společník obdrží dva stejnopisy a jeden stejnopis bude předán zadavateli.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva je uzavřena na základě vzájemného 
projednání, je výrazem jejich pravé, svobodné a vážné vůle a na důkaz tohoto připojují 
své podpisy. 

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 

příloha č. 1  –  Plná moc 
příloha č. 2  –  Rozsah stanovení Povodí Labe, státní podnik
příloha č. 3  –  Rozsah stanovení Povodí Vltavy, státní podnik
příloha č. 4  –  Cena díla

vedoucí společník: další společník:

V Hradci Králové dne V Praze dne  

   

Povodí Labe,  státní podnik                             Povodí Vltavy, státní podnik

………………………..
Ing. Marián Šebesta

generální ředitel

………………………..
RNDr. Petr Kubala

generální ředitel


