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Smlouva o dílo 

 

(dále jen „smlouva“) 

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

 (dále jen „občanský zákoník“) 

 

 

Evidenční číslo objednatele:  D952190029 

Evidenční číslo zhotovitele:   

Číslo akce objednatele:  122170080 

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Název:  Povodí Labe, státní podnik 

Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 

 500 03 Hradec Králové 

 

Statutární orgán:  Ing. Marián Šebesta, generální ředitel, 

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

Zástupce pro věci technické:  XXX 

XXX 

 

IČ:   70890005 

DIČ:   CZ70890005 

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473 

 (dále jen jako „objednatel“) 

 

1.2. Zhotovitel: 

Název:  VEKTRA, spol. s r.o. 

Adresa sídla:  Libenice 52, PSČ 280 02 

 

Statutární orgán:  Mgr. Květuše Mašínová, jednatel 

  Ing. Jiří Mašín, jednatel   

 

Osoba oprávněná k podpisu: Mgr. Květuše Mašínová, jednatel 

  Ing. Jiří Mašín, jednatel   

Zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Mašín 

 

IČ:   47052686  

DIČ:   CZ47052686  

Bankovní spojení:  XXX   

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl C vložka 14786  

 (dále jen jako „zhotovitel“) 
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2. Úvodní ustanovení 

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 01.06.2019 pro veřej-

nou zakázku nazvanou „Raná, 10185468, Žďárec u Skutče, 0,000 – 0,342, oprava ko-

ryta“. 

2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil 

s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího 

řízení, zadávací dokumentaci či v jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu 

díla zejména s projektovou dokumentací (zakázkové číslo M17/052) zpracovanou v červnu 

2017 XXX, zodpovědným projektantem, společnost Multiaqua spol. s r. o., (dále jen „pro-

jektová dokumentace“). 

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě 

v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10 000 000,- Kč. Zhotovitel se za-

vazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve 

smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou 

v předchozí větě.  

3. Předmět smlouvy 

3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „Raná, 10185468, Žďárec u Skutče, 0,000 – 

0,342, oprava koryta“, podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostat-

ních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. 

smlouvy. 

3.2. Strany berou na vědomí, že zhotovení díla je spolufinancováno z dotačního programu Mi-

nisterstva zemědělství 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých 

vodních nádržích". V případě, že poskytovatel dotace změní v průběhu realizace stavby 

Pravidla pro poskytování a čerpání dotací z programu 129 290 „Podpora opatření na drob-

ných vodních tocích a malých vodních nádržích" nebo podmínky či způsob financování, 

vyhrazuje si objednatel právo změnit nebo upravit znění dotčených částí této SOD podle 

nových podmínek stanovených poskytovatelem dotace. 

4. Doba plnění díla 

4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlaseným 

harmonogramem prací.  

4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: červenec 2019 

4.3. Termín dokončení díla je: nejpozději do 30. 11. 2019 

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 zho-

tovitele ze dne 01.06.2019. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluv-

ních stran takto:  

Celková cena bez DPH činí 2 907 263,34 Kč, 

slovy: dvamilionydevětsetsedmtisícdvěstěšedesáttři korun českých třicetčtyři haléřů bez 

DPH. 
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5.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli daňové doklady za provedení 

díla podle objemu skutečně provedených prací a dodávek na základě zápisu o odevzdání 

a převzetí předmětu díla, který svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel.  

6. Bankovní záruka 

6.1. Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla. 

7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo 

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou 

a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo, zejména pak: 

 Sdělení k ohlášení udržovacích prací, č. j.:CR 058217/2017 OŽP/Kk - 0116, ze dne 

15. 9. 2017 vydané Městským úřadem Chrudim 

 Rozhodnutí k zásahu do VKP, č. j.:CR 050640/2017 OŽP/Mk, ze dne 11. 9. 2017 

vydané odborem životního prostředí, MěÚ Chrudim 

7.2. Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby 

ze dne 1. února 2018. 

8.  Zvláštní ustanovení 

8.1. V případě těžení sedimentů se zhotovitel zavazuje poskytnout objednateli údaje o naklá-

dání se sedimenty a o jejich uložení. Tím jsou pro potřeby této smlouvy myšleny identifi-

kační údaje o skládce nebo o pozemcích, na které budou sedimenty ukládány, tj. snímky 

katastrálních map a výpisy z katastru nemovitostí, případně informace o parcelách, 

ne starší než 3 měsíce, dále souhlasy uživatelů příslušných pozemků s uložením sedimentů. 

Zhotovitel poskytne objednateli požadované údaje nejpozději v den podpisu smlouvy 

o dílo. Nepředložení těchto údajů v daném termínu je považováno za neposkytnutí řádné 

součinnosti potřebné k uzavření smlouvy. 

8.2. Údaje o nakládání s vytěženými sedimenty a jejich uložení, které jsou nedílnou součástí 

této smlouvy, jsou závazné a za odchýlení se od nich v době realizace stavby je objednatel 

oprávněn uplatnit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH. 

8.3. V případě těžení sedimentů zhotovitel zajistí po dokončení stavby doklad o skutečném 

množství odtěžených sedimentů v m3, který bude potvrzen odborně způsobilou osobou 

ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o vý-

konu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozděj-

ších předpisů nebo osobou odborně způsobilou ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb., o ze-

měměřictví ve znění pozdějších předpisů. Současně zhotovitel zajistí po dokončení reali-

zace stavby geodetické zaměření skutečného stavu odborně způsobilou osobou dle výše 

uvedených předpisů. Toto zaměření bude obsahovat polohopisné a výškopisné zaměření 

upraveného dna, podélný řez a příčné řezy v hustotě odpovídající charakteru a velikosti 

akce. Bez těchto dokladů nebude možné dílo převzít. 

8.4. V případě těžení sedimentů je zhotovitel povinen vést po celou dobu realizace stavební 

deník, který bude obsahovat, mimo jiné údaje, i podrobné údaje o použité mechanizaci, 

jako jsou počet a druh těžebních a dopravních prostředků, jejich registrační značky, počet 

jízd atd. Nesplnění této povinnost podléhá smluvní pokutě podle odst. 8.6. této smlouvy. 
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8.5. V případě prodeje sedimentu třetí osobě je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré 

daňové doklady o prodeji vytěženého materiálu. O takto doložené částky bude snížena cel-

ková cena díla. Nesplnění této povinnost podléhá smluvní pokutě podle odst. 8.6. této 

smlouvy. 

8.6. Za porušení povinnosti sjednané v odst. 8.4., 8.5 článku 8. této smlouvy je zhotovitel po-

vinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení povinnosti. 

8.7. Zhotovitel v souvislosti s financováním díla z dotačního programu se zavazuje strpět vstup 

kontrolujících osob, oprávněných ke kontrole plnění dotační akce, na staveniště a zavazuje 

se jim poskytnout veškerou součinnost, zejména předložením požadovaných listin a do-

kladů, stavebního deníku a podobně. 

8.8. Osoba pracující v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 

povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a tech-

niků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pod vedením TDS, je zaměstnan-

cem objednatele, a při plnění této smlouvy má stejná práva a povinnosti jako TDS. 

8.9. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby ne-

platí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání: 

 čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. a) Dokumentace, povodňové 

plány, geodetické práce, body 4., 5. a 8., 

 čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. f) Ostatní podmínky, bod 44., 

 čl. 7. Bankovní záruka, 

 čl. 12. Předání díla, odst. 12.2., písm. c), e), g), m). 

8.10. Smluvní strany se dohodly, že se záruka dle článku 9. obchodních podmínek, odst. 9.1. 

stanovuje v délce 60 měsíců. 

9. Závěrečná ustanovení 

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

 v této smlouvě,  

 v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,  

 v nabídce vítězného uchazeče.  

Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a do-

plňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše sta-

noveném.  

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 prohlášeny 

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 ustanovení nahradí jiným 

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

9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými pod-

pisy.  
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9.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv. 

 

 

Příloha:  

1) Harmonogram prací 

2) Údaje o nakládání s vytěženými sedimenty a jejich uložení 

 

 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

V Hradci Králové dne .................      

 

 

 

 

 

 

 

...................................      ...................................... 

   Ing. Petr Martínek      jméno oprávněné osoby  

    investiční ředitel                    funkce 


