
  
 
 

Smlouva o smlouvě budoucí 

 číslo objednatele  

 11-9154-0194  

uzavřená podle § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále také jen „Občanský zákoník“) 

SMLUVNÍ STRANY 

O B J E D N A T E L :  Sweco Hydroprojekt a.s.  
Sídlo: Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016 

I Č O : 26475081 D I Č : CZ26475081 Plátce DPH: ANO 

Obchodní rejstřík: Spisová značka B 7326 vedená u Městského soudu v Praze 

Bankovní spojení:  Komerční banka a.s. pobočka Praha 4 

číslo účtu:  1700041/0100 

statutární orgán:  Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva 

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva 

Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva 

osoba oprávněná k podpisu: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu 
představenstvo, a to vždy dvěma členy představenstva, nebo 
písemně pověřeným členem.  

Technicky oprávněn jednat: Ing. Petr Matějček, ředitel divize 131 
  Ing. Martin Pavel, HIP 

(dále i jen „objednatel “) 

Z H O T O V I T E L : Česká zem ědělská univerzita v Praze 

Sídlo: Praha - Suchdol, 165 00, Kamýcká 129 

I Č O : 60460709 D I Č : CZ60460709 Plátce DPH: ANO 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu:  500022222/0800 

Osoba oprávněná k podpisu: prof. Ing. Petr Sklenička, CSc., rektor 

Technicky oprávněn jednat: Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D. 

(dále i jen „zhotovitel “) 

 

(společně dále také jako „smluvní strany “ nebo samostatně jako „smluvní strana “) 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Obě smluvní strany se v souladu s § 1785 a násl. Občanského zákoníku zavazují, že pokud 
bude objednatel úspěšný v zadávacím řízení na akci „Aktualizace plán ů dílčích povodí 
v územní p ůsobnosti Povodí Vltavy, státní podnik “ (dále jen „zadávací řízení“) a jeho 
nabídka bude zadavatelem vybrána jako nejvhodnější, tak nejpozději do dvou týdnů od 
doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli uzavřou smlouvu o dílo, jejímž předmětem 
bude spolupráce smluvních stran při realizaci výše uvedené zakázky pro Povodí Vltavy, 
státní podnik (dále také jen „zadavatel “), která je blíže specifikována v článku 2 této 
smlouvy.  

2. Zadávací dokumentace veřejné zakázky uvedené v předchozím odstavci tvoří přílohu č. 1 
této smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že součástí zadávací dokumentace je i 
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smlouva o dílo, kterou v případě úspěchu objednatele v zadávacím řízení uzavře 
objednatel se zadavatelem (dále jen „investorská smlouva “). 

3. Vyzve-li objednatel zhotovitele k uzavření budoucí smlouvy, je povinen zároveň 
s uvedenou výzvou zaslat zhotoviteli návrh budoucí smlouvy odpovídající ujednáním 
článku 2 této smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení návrhu budoucí 
smlouvy, za předpokladu, že budou splněny všechny podmínky stanovené touto smlouvou, 
návrh budoucí smlouvy akceptovat. 

5. Zhotoviteli jsou známy podmínky uvedené v zadávací dokumentaci pro výše uvedenou 
veřejnou zakázku. 

2. OBSAH BUDOUCÍ SMLOUVY O DÍLO 

1. Předmětem plnění ze strany zhotovitele dle budoucí smlouvy bude: zpracování 
následujících částí díla dle investorské smlouvy:  
a) Zpracování posouzení vlivu na životní prost ředí (proces SEA) Plán ů dílčích 

povodí 
Zhotovitel zajistí provedení hodnocení dopadů Plánu dílčího povodí Horní Vltavy, Plánu 
dílčího povodí Berounky, Plánu dílčího povodí Dolní Vltavy a Plánu dílčího povodí 
ostatních přítoků Dunaje na životní prostředí podle odstavců 5 až 12 přílohy č. 9 zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

b) Vypo řádání p řipomínek z procesu SEA Plán ů dílčích povodí pro každé 
z předmětných díl čích povodí, tj. pro díl čí povodí Horní Vltavy, pro díl čí povodí 
Berounky, pro díl čí povodí Dolní Vltavy a pro díl čí povodí ostatních p řítoků 
Dunaje 
Zhotovitel vyhodnotí došlé připomínky z procesu SEA k návrhům plánů dílčích povodí 
a navrhne objednateli jejich vypořádání. Po odsouhlasení způsobu vypořádání 
objednatelem zpracuje zhotovitel Zprávu o vypořádání připomínek z procesu SEA 
včetně zprávy o zahrnutí požadavků a podmínek obsažených ve stanovisku 
příslušného úřadu podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 
životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. 

2. Budoucí smlouva bude obsahovat základní ustanovení dle § 2586 a násl. Občanského 
zákoníku. Zhotovitel bere na vědomí, že budoucí smlouva bude vycházet z investorské 
smlouvy a zavazuje se akceptovat její podmínky. Od investorské smlouvy budou stanoveny 
odchylně zejména jednotlivé termíny provádění díla, splatnost faktur, záruka, právo 
odstoupení od smlouvy (důvodem pro odstoupení od smlouvy bude i skutečnost, že došlo 
k zániku investorské smlouvy). 

3. Smluvní strany se dohodly, že podrobná specifikace díla a jeho rozsahu bude v budoucí 
smlouvě sjednána v souladu s investorskou smlouvou. 

4. Smluvní strany se dohodly, že termíny, které budou obsažené v budoucí smlouvě, budou 
vycházet z investorské smlouvy s přihlédnutím k aktuálním potřebám objednatele a budou 
bez výjimek umožňovat řádné splnění závazků objednatele vůči zadavateli. 

5. Cena díla vč. platebních podmínek bude sjednána dohodou stran v budoucí smlouvě, 
maximální cenu díla smluvní strany sjednávají ve výši  980.000 Kč bez DPH. Smluvní strany 
si dále sjednaly, že součástí platebních podmínek v budoucí smlouvě bude ustanovení, že 
právo zhotovitele fakturovat vznikne poté, co objednatel protokolárně předá investorovi část 
díla, kterou provedl zhotovitel. O tom je objednatel zhotovitele povinen informovat. 

6. Smluvní strany se dohodly, že ostatní podmínky plnění budou v budoucí smlouvě sjednány 
tak, aby bezvýhradně respektovaly smluvní závazky objednatele vůči zadavateli a umožnily 
řádné splnění veřejné zakázky. Zhotovitel se zavazuje vyjít objednateli maximálně vstříc při 
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dojednávání jednotlivých podmínek smlouvy o dílo tak, aby svojí činností umožnil 
objednateli dostát veškerým závazkům vůči zadavateli. 

3. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

1. Objednatel se zavazuje informovat bez zbytečného odkladu zhotovitele o výsledku výše 
uvedeného zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je podle platných právních předpisů ČR oprávněn a je způsobilý 
k provedení části díla, kterou by měl dle této smlouvy provádět,. 

3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o obsahu této smlouvy, jakož i o 
skutečnostech, které mu vejdou ve známost ve spojitosti s touto smlouvou a jejím plněním.  

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemnou dohodou smluvních stran 
podepsanou jejich oprávněnými zástupci. 

2. Povinnost zhotovitele uzavřít budoucí smlouvu zaniká: 
a) v případě, že objednatel nebude úspěšný ve výše uvedeném zadávacím řízení, 
b) zrušením zadávacího řízení, a to dnem jeho zrušení, 
c) nevyzve-li objednatel zhotovitele k uzavření budoucí smlouvy ani do 1 roku ode dne 

doručení oznámení o výběru nabídky objednatele jako nejvýhodnější. 
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech. Objednatel obdrží jeden a zhotovitel 

obdrží 2 stejnopisy s tím, že jeden stejnopis může být přiložen k nabídce objednatele 
v zadávacím řízení. 

4. Objednatel dodržuje všechny platné zákony a předpisy, řídí se Politikou společenské 
odpovědnosti (Politika CSR Corporate Social Responsibility) a Pravidly podnikatelského a 
obchodního chování (Code of Conduct) skupiny Sweco, které jsou zveřejněny na 
www.sweco.cz (http://bit.ly/1NDizk2, http://bit.ly/22Qjjt2). Objednatel požaduje dodržování 
stejných zásad zhotovitelem i jeho případnými poddodavateli a v případě jejich 
prokázaného porušení je oprávněn od této smlouvy odstoupit. Důvodem odstoupení od 
smlouvy je zejména jednání, které má charakter nekalé soutěže nebo korupce.  

5. Tato smlouva je uzavřena okamžikem, kdy písemné vyjádření bezvýhradného souhlasu 
druhé strany s obsahem smluvního návrhu dojde smluvní straně, která smlouvu navrhla, 
platnosti nabývá smlouva týmž dnem a účinnosti uveřejněním v registru smluv v souladu 
se zákonem 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. Jak smluvní návrh, tak vyjádření souhlasu (akcept) musí být podepsány osobami 
oprávněnými smluvně jednat uvedenými v čl. „SMLUVNÍ STRANY“.  

6. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této smlouvy se řádně seznámily, souhlasí s ním 
a na důkaz toho smlouvu podepisují. 

7. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním smlouvy tak, aby tato smlouva mohla 
být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany rovněž souhlasí s 
uveřejněním plného znění smlouvy dle 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 přepisů. 

8. Nedílnou součást této smlouvy tvoří její příloha č. 1:  zadávací dokumentace veřejné 
zakázky pod názvem „Aktualizace plánů dílčích povodí v územní působnosti Povodí Vltavy, 
státní podnik“. 
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OBJEDNATEL:  ZHOTOVITEL: 
 
 
V Praze dne ………….. V Praze dne ………….. 
  
 
 
 
 
 
 
…………………………….. ……………………………. 
   prof. Ing. Petr Sklenička, CSc. 
   rektor 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………….. 


