
SMLOUVA O DÍLO 

 č. 0107-D1-19-206 

(dále jen „Smlouva“) 

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatelem 

Česká republika - Státní pozemkový úřad  

sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Michal Gebhart, MBA, ředitel Sekce krajinotvorby  

V technických záležitostech oprávněn jednat:   

Ing. Josef Kubant tel.: xxxxxxx        e-mail: j.kubant@spucr.cz   

Ing. Tomáš Purkrábek     tel.: xxxxxxx        e-mail: t.purkrabek@spucr.cz  

ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774                                                                  
DIČ: CZ01312774  
Objednatel není plátcem DPH  
 
(dále jen jako „objednatel“) 
 

a 

Zhotovitelem 

Sweco Hydroprojekt a.s.   

Sídlo: Táborská 940/31, 140 16 Praha 4  

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze ,oddíl B vložka 7326  

Zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Úřadem městské části Praha 4   

Zastoupený: Ing. Milanem Moravcem, Ph.D., předsedem představenstva 

         Ing. Vladimírem Mikulem, místropředsedem představenstva 

         Ing. Nikolou Gorelovou, členkou představenstva  

Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy 
představenstva, nebo písemně pověřeným členem   

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Milan Moravecm Ph.D., předseda představenstva  

              Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva 

              Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva  

Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy 
představenstva, nebo písemně pověřeným členem     

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxx  

Bankovní spojení:                                             Komerční banka a.s. Praha 4  

Číslo účtu:                                                         1700041/0100  

IČO:                                                                   26475081  

      DIČ:                                                                   CZ26475081 

      (dále jen jako „zhotovitel“) 

mailto:t.purkrabek@spucr.cz


 

 

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Analýza stávajícího stavu  a návrh opatření – Závlahy 

Metuje akvadukt“, na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

Čl. I 

Předmět a účel Smlouvy 

Účelem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky 

malého rozsahu s názvem „Analýza stávajícího stavu  a návrh opatření - Závlahy Metuje 

akvadukt “- vypracování analýzy stávajícího stavu a návrh opatření na jednom objektu stavby  

hlavního závlahovém zařízení  v rámci stavby „Závlahy Metuje“ v k.ú. Krčín, jejíž  součástí  je akvadukt.  

Účelem Smlouvy je návrh opravy akvaduktu, který převádí vody z Mlýnského náhonu, pro závlahové 

kanály, vede přes něj cyklostezka a  je navržen jako multifunkční zařízení, k zajištění provozuschopnosti 

a obnovení funkčnosti HZZ v majetku státu v příslušnosti hospodařit SPÚ. 

 

Název stavby HOZ:         Závlahy Metuje- otevřené závlahové kanály 

ID majetku:                       1070000007-11201000 

ČHP:                                 1 – 01 – 03 - 057 

Katastrální území:             Krčín 

Obec:                                 Nové Město nad Metují 

Okres:                                Náchod 

Kraj :                                  Královéhradecký 

Vymezení místa plnění: viz zadávací dokumentace   

  

1.1 Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele „ Analýzu stávajícího stavu  

a návrh opatření - Závlahy Metuje akvadukt “- “ dle této Smlouvy (dále jen „Plnění“). 

Podrobná specifikace Plnění je obsažena v Příloze č. 1 této Smlouvy (Zadávací list Analýzy 

stávajícího stavu a návrhu opatření na akvaduktu – Závlahy Metuje akvadukt) , který je nedílnou 

součástí této Smlouvy.  

1.2       Objednatel se zavazuje k převzetí Plnění a zaplacení ceny za jeho zhotovení. 

Čl. II 

Práva a povinnosti smluvních stran 

2.1 Zhotovitel se zavazuje řídit se při poskytování Plnění ustanoveními této Smlouvy a platnými 

právními předpisy. V případě, že v průběhu poskytování Plnění nabude platnosti a účinnosti novela 

některých právních předpisů a návodů (postupů), popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný 

právní předpis a návod (postup) vztahující se k Plnění, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými 

právními předpisy a návody (postupy), a to bez nároku na zvýšení ceny za Plnění.  

2.2 Zhotovitel se zavazuje při poskytování Plnění respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně 

důsledků pro kvalitu a termín odevzdání Plnění. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku 

tímto nejsou dotčena. 



2.3 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 

předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné 

v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

2.4 Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při poskytování Plnění 

a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele. 

2.5 Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele 

protokolárně převzal pro účely poskytnutí Plnění, a zavazuje se spolu s příslušnou předávanou či 

poskytovanou částí Plnění předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které 

při poskytování Plnění nezpracoval. 

2.6 Zhotovitel nenese odpovědnost za správnost údajů převzatých z katastru nemovitostí, je však 

povinen jejich správnost náležitě ověřit v rozsahu nezbytném pro poskytnutí Plnění dle této 

Smlouvy.  

2.7 Pokud byla k provedení Plnění užita věc opatřená objednatelem, snižuje se cena o její hodnotu. 

2.8 Zhotovitel tímto ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že přebírá nebezpečí 

změny okolností a že v takovém případě nemá nárok o zvýšení ceny za Plnění.  

2.9 Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn výstupy Plnění či podklady pro jeho 

vytvoření poskytnuté objednatelem bez písemného souhlasu objednatele dále prodávat, 

poskytovat třetím osobám, zveřejňovat či s nimi jinak nakládat. 

2.10 Pokud objednatel v rámci svého rozhodování v zadávacím řízení na plánovanou veřejnou  zakázku 

na provedení udržovacích prací, která bude navazovat na vypracovanou projektovou dokumentaci, 

vyzve zhotovitele k vyjádření k žádostem o vysvětlení zadávací dokumentace nebo nabídkám 

účastníků zadávacího řízení, je zhotovitel povinen toto vyjádření objednateli poskytnout ve lhůtě 

určené objednatelem.  

2.11 Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro poskytování 

Plnění. V případě, kdy přes výzvu zhotovitele objednatel tuto součinnost zhotoviteli neposkytne ani 

v dodatečné lhůtě 30 dnů, je zhotovitel oprávněn si podle své volby zajistit náhradní plnění na účet 

objednatele nebo od Smlouvy odstoupit, pokud na to upozornil objednatele.   

2.12 Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je Plnění poskytováno zhotovitelem řádně a v souladu 

s touto Smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy.  

2.13 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné 

straně nárok na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01 %) z dlužné částky za každý i 

započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

Čl. III 

Termín plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech: 

Termín předání Plnění je stanoven na: 4 měsíce od účinnosti Smlouvy      

Čl. IV 

Předání a převzetí Plnění 

4.1 Místem pro předání Plnění (předání projektové dokumentace) je SPÚ - oddělení VHS Hradec 
Králové, Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové . 

4.2 Zhotovitel nese až do okamžiku předání Plnění nebezpečí za škody na Plnění. 

4.3 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Plnění objednateli v souladu s touto Smlouvou. O předání 

a převzetí Plnění bude vyhotoven protokol, jenž bude podepsán osobami oprávněnými jednat za 



objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo Plnění převzato 

s výhradami, či bez výhrad. Okamžikem převzetí Plnění přechází na objednatele vlastnické právo 

k Plnění a přechází na něj nebezpečí škody na Plnění. 

 

Čl. V 

Cena a způsob platby 

5.1 Smluvní cena byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 20. 5. 2019. 

 
5.2        Celková cena za provedení Plnění činí 140 000,00 Kč bez DPH, tj. 169 400,00 Kč s DPH.  

             DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem. 

5.3 Objednatel uhradí zhotoviteli cenu Plnění po jeho řádném zhotovení nebo jeho části 

a po protokolárním předání a převzetí Plnění nebo jeho části, a to na základě vystavené faktury se 

správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena a doručena objednateli 

nejdéle do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla.   

5.4 Objednatel neposkytuje zálohy a zhotoviteli nepřísluší během poskytování Plnění přiměřená část 

ceny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.   

5.5 Cena Plnění je po dobu účinnosti Smlouvy neměnná a závazná. 

5.6 Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a Smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel 

oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu 

s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s její úhradou. 

5.7 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího obdržení. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené 

v § 435 občanského zákoníku a jako daňový doklad i náležitosti stanovené v § 28 zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

5.8 Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

             Odběratel: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ 130 00, IČO 

             01312774 

5.9 Faktura bude vyhotovena ve dvou stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu, 

označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o zápisu zhotovitele do 

příslušného rejstříku včetně spisové značky, a dále výslovně vždy musí obsahovat následující 

údaje: označení této Smlouvy, označení poskytnutého plnění (název díla), číslo faktury, den 

vystavení a lhůtu splatnosti faktury podle této Smlouvy, fakturovanou částku, razítko a podpis 

oprávněného osoby. Faktura bude zaslána na adresu objednatele nebo bude fyzicky předána 

oprávněné osobě objednatele. 

5.10 Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí 

na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě 

nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde s ohledem na povahu závazku k 

prodloužení doby splatnosti faktury  na dobu 60 dnů. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato 

skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních 

dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy 

se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní 

před původním termínem splatnosti faktury.  

Čl. VI 

Záruka za jakost a vady 



6.1 Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného Plnění (studie odtokových poměrů). 

Zhotovitel zejména zaručuje, že Plnění bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této Smlouvě, 

zachová si touto Smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních 

předpisů a norem. 

6.2 Záruka za jakost Plnění trvá 60 měsíců ode dne poskytnutí poslední části Plnění dle této Smlouvy.   

6.3 Záruka se vztahuje na veškeré vady Plnění zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na 

vady plynoucí z chybných vstupních podkladů, které nemohl zhotovitel ani při vynaložení potřebné 

odborné péče zjistit.  

6.4 Zhotovitel je povinen vady Plnění odstranit bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději do 30 dnů od 

doručení reklamace.  

Čl. VII 

Aktualizace Plnění 

7.1   Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat  zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou aktualizaci 

technického nebo formálního  řešení Plnění, pokud během 3 let od prvního předání a převzetí 

Plnění dle Čl. IV dojde ke změně předpisů nebo technických norem (max. jedenkrát). 

7.2 Zhotovitel je povinen tuto aktualizaci provést do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele. 

7.3 Objednatel si vyhrazuje právo požádat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou aktualizaci 

rozpočtu (max. dvakrát). 

7.4 Zhotovitel je povinen tuto aktualizaci provést do 1 měsíce od písemné výzvy objednatele. 

7.5 Na provedené aktualizace se vztahují všechna práva a povinnosti uvedené v Čl.I, Čl.II a záruky 

uvedené v Čl.VI.  

 

Čl. VIII 

Povinnost mlčenlivosti a ochrana osobních údajů  

8.1 Zhotovitel se zavazuje, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od 

objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy, a to zejména ohledně obchodního tajemství ve 

smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského 

zákoníku. 

8.2 Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle předchozího odstavce je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této 

povinnosti. 

8.3 V případech, kdy Zhotovitel v souvislosti s plněním Smlouvy zpracovává i osobní údaje, se tímto 

zavazuje, že k těmto osobním údajům bude přistupovat v souladu s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, v platném znění, nebo zákonným předpisem, který tento zákon 

nahradí. 

Čl. IX 

Pojištění zhotovitele 

9.1 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 150 000,00 Kč (slovy sto padesát tisíc korun českých). 

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto 

ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě.   



Čl. X 

Licenční ujednání 

10.1 Vzhledem k tomu, že součástí Plnění zhotovitele dle této Smlouvy je i plnění, které může naplňovat 

znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, či předmětu chráněného 

průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem Plnění poskytována 

licence za podmínek sjednaných v tomto Čl. X. Smlouvy. 

10.2 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva 

k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci. 

10.3 Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům 

užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, a to zejména pokud jde o územní, časový nebo 

množstevní rozsah užití. 

10.4 Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně Plnění dle této Smlouvy.  

10.5 Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout 

třetí osobě. 

10.6 Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele. 

Čl. XI 

Smluvní pokuty, náhrada škody, odstoupení od Smlouvy a výpověď Smlouvy 

11.1 Je-li zhotovitel v prodlení s předáním Plnění či jeho části v termínu dle Čl. III této Smlouvy, uhradí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla či jeho části za každý byť  

i jen započatý den prodlení. 

11.2 Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad Plnění či jeho části v termínu dle odst. 6.4 této 

Smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny takového Plnění či jeho části za 

každý byť i jen započatý den prodlení. 

11.3 Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do patnácti kalendářních dnů od porušení 

smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení 

povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a 

věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

11.4 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 

povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá 

z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského 

zákoníku.  

11.5 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od Smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení 

s plněním Smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude Plnění poskytovat 

nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo Smlouvou, i když byl na tuto skutečnost 

objednatelem písemně upozorněn.  

11.6 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude 

schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění 

poskytované podle této Smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po 

vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla 

schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění 

poskytované podle této Smlouvy v následujícím roce.   

11.7 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od Smlouvy ve vztahu k Plnění v případě, že 

objednatel obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství 

požadovanému v období před započetím poskytování Plnění.  



11.8 Ve vztahu ke Plnění je objednatel oprávněn tuto Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí 

doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce 

následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli. 

Čl. XII 

Závěrečná ustanovení 

12.1 Pokud v této Smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 

12.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude 

uveřejněna 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, v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 

osobní a citlivé údaje a  obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto Smlouvu zašle 

správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.     

12.3 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato Smlouva, včetně jejích případných změn, 

bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které 

požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. 

budou anonymizovány.  

12.4 Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a 
o změně některých zákonů, v platném znění a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto 
informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě 
zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt 
osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu 
osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se 
zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální 
platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu 
trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

12.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v 

registru smluv  dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 

předpisů. 

12.6 Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 

zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, 

které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení 

neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů 

České republiky. 

12.7 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a 

v jednom vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu. 

12.8 Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními 

stranami; vždy však musí být postupováno v souladu se ZZVZ. 

12.9 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a 

povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. 

12.10 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se převodu 

vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti 

za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti, ani další ustanovení 

a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této Smlouvy. 



 

12.11 Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy: 

12.11.1  Přílohou č. 1 této Smlouvy je specifikace Plnění (Zadávací list Analýzy stávajícího stavu a 

návrhu opatření na akvaduktu) 

 

12.12 Smluvní strany Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána 

v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

             V Praze dne 26. 6. 2019 V Praze dne 18. 6. 2019 

 

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

Mgr. Michal Gebhart, MBA 

 ředitel Sekce krajinotvorby  

ČR -  Státní pozemkový úřad 

Ing. Vladimír Mikule 

    místopředseda představenstva 

      Sweco Hydroprojekt a.s. 

 

        

…………………………………. 

Ing. Nikola Gorelová 

       členka představenstva   

    Sweco Hydroprojekt a.s. 

 

 

Tato Smlouva byla uveřejněna v registru smluv, vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  

Datum registrace ………………………….  

ID smlouvy ……………………………...  

Registraci provedl ……………………………………………..  

 

v Praze dne …………….                                                          ……………………….  

 

 

 

 

 

 



 

Příloha Výzvy k podání cenové nabídky: 

 

Zadávací list Analýzy stávajícího stavu a návrhu opatření na akvaduktu 

 

Stupeň dokumentace (dále jen „Analýza“):  Analýza stávajícího stavu akvaduktu a návrh opatření –  

                                                                     studie 

 

Název akce:   Analýza stávajícího stavu a návrh opatření - Závlahy Metuje – akvadukt 

Název HOZ:   Otevřené závlahové kanály 

ID:     1070000007-11201000 

Místo akce (k. ú.):  Krčín 

Dotčená parcela:           746/1 

Obec:    Nové Město nad Metují 

Okres:    Náchod 

Kraj:    Královehradecký 

 

Druh prací: analýza stávajícího stavu a návrh opatření na stavbě akvaduktu 

 

Popis stávajícího stavu: Akvadukt byl vybudován jako součást stavby Závlahy Metuje. Samotný objekt 

akvaduktu byl vybudován jako multifunkční. Jeho účelem je převedení vody pro závlahové kanály na 

druhém břehu Mlýnského náhonu. Rovněž v minulosti sloužil pro přejezd vozidel. V současné době je před 

objektem akvaduktu pevná zábrana, aby se zamezilo vjezdu vozidel na akvadukt a zamezilo se tak jeho 

další devastaci. Akvadukt rovněž slouží k přechodu pěších. Na akvaduktu jsou umístěna vtoková stavidla 

do Mlýnského náhonu. Akvadukt je v celkově špatném technickém stavu, je zde zvětralé zdivo a prorezivělé 

nosné konstrukce. Není k dispozici původní projektová dokumentace ke stavbě akvaduktu.  

 

Zdůvodnění zakázky: Akvadukt je ve špatném technickém stavu a hrozí jeho zřícení. Z tohoto důvodu je 

nutné provést analýzu stávajícího stavu a navrhnout takové opatření, které stanoví další postup při zajištění 

funkčnosti a to jak vlastního převedení vody závlahovým kanálem, ale i zajištění přístupu přes Mlýnský 

náhon ve správě Povodí Labe, státní podnik, na místní komunikaci ve vlastnictví Města Nového města nad 

Metují. 

 

Předpokládaný náklad na PD: …………………. 

 

Termín provedení (dokončení a předání) díla - Analýzy:  4 měsíce od podpisu Smlouvy o dílo. 

 

Koncept Analýzy bude projednán na výrobním výboru se zástupcem SPÚ, oddělení vodohospodářských 

staveb Hradec Králové. 

 

V rámci zpracování Analýzy je nutno projednat s Povodím Labe, státní podnik, jak budou řešena vtoková 

stavidla do Mlýnského náhonu, která jsou umístěna na objektu akvaduktu.  

 



Analýza bude vyhotovena v 6 samostatných paré a v jednom vyhotovení v elektronické (digitální) podobě.  

 

Obsah Analýzy:                                                    

 

- zpráva, která bude členěna na 

- zhodnocení stávajícího stavu objektu akvaduktu, včetně statického posouzení  

- seznam dotčených vlastníků pozemků a staveb, 

- variantní řešení rekonstrukce, opravy či demolice objektu akvaduktu, včetně zdůvodnění  

  navrhovaných řešení v návaznosti na majetkoprávní vztahy a funkčnost navazujících staveb  

  (Mlýnský náhon, místní komunikace),  

- ekonomické a časové vyhodnocení navržených řešení, 

- návrh neodkladného zajištění stavby z hlediska bezpečnosti stavby v návaznost na místní  

  komunikaci a funkčnost Mlýnského náhonu, 

- fotodokumentace včetně popisu, 

- přehledná situace zájmového území, 

- situace širších vztahů na podkladě mapy KN, 

- výkresy objektů potřebných k posouzení akvaduktu. 

 

Požadovaný obsah dokladové části: 

- projednání s Povodím Labe, s. p. jakožto správcem Mlýnského náhonu a to z hlediska vtokových  

stavidel umístěných na objektu akvaduktu, 

- vyjádření Města Nové Město nad Metují jako vlastníka místní komunikace  

- další vyjádření orgánů, organizací a dotčených fyzických a právnických osob nutná k jednotlivým 

navrženým opatřením. 

 

Analýza bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf., editovatelné - formát doc. xls. 

dwg. dgn.), originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 Analýzy. 

 

Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním díla pro potřeby zajištění dalších dokumentací. Zhotoviteli bude 

zapůjčena stávající dokumentace stavby a doklady související se stavbou. 

 

 

Přílohy: Situace akvaduktu na podkladě mapy základní. 

 

 

 

Dne: 14. 1. 2019 

         

Vypracoval:  Ing. Tomáš Purkrábek  


