
                                                                                                                 Sml.č.0563/2019/OST/OMI 

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO Č. 11-8285-0200, RESP. Č. 

0588/2018/SOD/OM/ ZE DNE 22. 11. 2018 

 

O b j e d n a t e l : Město Beroun  

Sídlo: Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun 

IČ:00233129 DIČ: CZ00233129 Plátce DPH: ANO 

statutární orgán:  RNDr. Soňa Chalupová, starostka 

smluvně oprávněn jednat:  Ing. Miroslav Ureš, vedoucí odboru majetku a investic MěÚ Beroun 

technicky oprávněn jednat:  Ing. Jindra Nová, technik odboru majetku a investic MěÚ Beroun 

(dále i jen „Objednatel“) 

 

a 

 

Z h o t o v i t e l :   Sweco Hydroprojekt a.s. 

Sídlo: Táborská 940/31, 140 16 Praha 4 

IČ: 26475081 DIČ: CZ26475081 Plátce DPH: ANO 

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

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 

  Ing. Radek Veselý 

(dále i jen „Zhotovitel“) 

 

Objednatel a Zhotovitel dále též jen jako „Strany Dohody“ 

 

Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku tuto  

DOHODU O UKONČENÍ SMLOUVY  O DÍLO Č. 11-8285-0200, resp. č. 0588/2018/SOD/OM/ 

ze dne 22.11.2018  

(dále jen „Dohoda“) 

 

I. Úvodní ustanovení 

Smluvní strany spolu uzavřely dne 22. 11. 2018 smlouvu o dílo, jejíž předmětem bylo zpracování 

projektové dokumentace úpravy dolní branky náhonu v rozsahu: 

 

1. „SO 02 – Úprava koryta v úseku „Dolní branky – soutok – IČ pro ÚR, včetně zpracování 

připomínek do dokumentace – výsledkem bude podání úplné žádosti o vydání ÚR, včetně 

zaplacení správního poplatku. Zhotovitel předá objednateli 1 tištěné paré ověřené 

dokumentace a pravomocné územní rozhodnutí. 

2. SO 02 – Úprava koryta v úseku „Dolní branky – soutoků – DSP – dopracování. Zhotovitel 

předá objednateli 2 tištěné paré pracovní verze DSP a 1 digitální verzi DSP ve formátu .pdf.  

3. SO 02 – Úprava koryta v úseku „Dolní branky – soutok“ IČ pro DSP včetně podání žádosti 

o vydání SP a včetně zaplacení správního poplatku. Zhotovitel předá objednateli 

pravomocné stavební povolení.“ 
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Strany této Dohody se dohodly na tom, že tímto ke dni podpisu této Dohody ukončují Smlouvu o 

dílo číslo smlouvy zhotovitele 11-8285-0200,  číslo smlouvy objednatele: 0588/2018/SOD/OM/ 

ze dne 22. 11. 2018 (dále jen „SOD“), a to ve stavu rozpracovanosti bodu 1 v čl. 2 SOD.   

 

II. Předmět Dohody 

Důvodem nemožnosti pokračování ve zpracování projektové dokumentace je výskyt 

nepředpokládaných komplikací při žádosti o zásah do VKP, kdy požadovaným podkladem je 

„hodnocení vlivu zamýšleného záměru na vodní ekosystém jako celek zájmového území“ a dále 

především se zaměřením na výskyt vodních živočichů, zpracovaný k tomu oprávněnou osobou , 

včetně případného návrhu opatření k vyloučení nebo zmírnění negativního vlivu na zmíněné zájmy 

ochrany přírody nebo návrh náhradních opatření (§ 67 zákona č. 114/1992 Sb. , o ochraně přírody a 

krajiny, ve znění pozdějších předpisů). Toto hodnocení bylo poptáno u příslušných expertů a bylo 

zjištěno, že náklady na zpracování by převýšily 100 000,- Kč a zároveň je zpracování tohoto materiálu 

časově náročné (odhad 08/2020). 

 

Strany dohody se tedy dohodly, že Zhotovitel ukončí práce dle předmětné SOD, a to 

v rozpracovanosti čl. 2 bodu 1 SOD v rozsahu 75%, přičemž zbytek předmětu plnění (čl. 2 body 

2 a 3 SOD) se po dohodě stran zcela ruší, a tedy se zhotovovat nebude.   

 

Objednatel se tedy zavazuje uhradit Zhotoviteli za část plnění dle čl. 2 bodu 1 dohody částku 

60.000,- Kč bez DPH a to na základě faktury Zhotovitele.  

 

III. Platební podmínky 

Objednatel uhradí daňový doklad (fakturu) Zhotoviteli nejpozději do 30 dnů po jejím doručení. 

Objednatel není v prodlení, uhradí-li daňový doklad do 30 dnů po jejím doručení, ale po termínu, který 

je na daňovém dokladu uveden jako den splatnosti. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované 

částky z účtu Zhotovitele.  Všechny ceny a DPH budou uvedeny s přesností na haléře zaokrouhlené 

podle aritmetických pravidel na 2 desetinná místa. 

Faktura bude zaslána objednateli v listinné podobě na adresu sídla objednatele uvedenou v záhlaví této 

smlouvy, nebo v elektronické podobě do datové schránky objednatele ID DS: 2gubtq5 nebo e-mailem 

na e-mailovou adresu fo2@muberoun.cz. 

Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti nebo k němu 

nebudou přiložené řádné doklady stanovené touto smlouvou, Objednatel je oprávněn vrátit jej ve lhůtě 

10 dnů ode dne jeho doručení Zhotoviteli k doplnění či opravě a požadovat vystavení nového daňového 

dokladu (faktury). V takovém případě nemá Zhotovitel nárok na zaplacení fakturované částky, úrok z 

prodlení, smluvní pokutu ani jinou sankci. Ode dne doručení opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.  

Zhotovitel  je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, 

osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen 

vykonat veškerou součinnost s kontrolou. 

 

IV. Závěrečná ustanovení 

Tuto dohodu lze měnit pouze písemnými postupně číslovanými dodatky podepsanými oběma 
smluvními stranami. 

 

Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru 
smluv 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 . 
Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této dohody se smluvní strany dohodly, že ji do registru 

mailto:fo2@muberoun.cz
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smluv zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jejím podpisu všemi smluvními 
stranami. Město Beroun zveřejní dohodu také na svém profilu zadavatele. 

 

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dohodě nepovažují za obchodní tajemství 
podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek.  

 

Smluvní strany souhlasí s tím, aby na oficiálních webových stránkách města Beroun (www.mesto-
beroun.cz) byly zveřejněny veškeré faktury na finanční částku převyšující 50 000, Kč, které budou  
na základě této dohody vystaveny, s výjimkou informací, které nelze poskytnout při postupu podle 
předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. 

 

Tato dohoda nabývá platnosti podpisem všemi smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru 
smluv.  

 

Tato dohoda je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z  nichž objednatel obdrží 
dva (2) stejnopisy a  zhotovitel jeden (1) stejnopis. 

 
Tato dohoda je uzavírána na základě zmocnění v ustanovení článku 13.1. Vnitřní směrnice  
pro zadávání veřejných zakázek č. 1/2016, která byla schválena Zastupitelstvem města Beroun 
usnesením č. 18/2016 ze dne 6.  4. 2016, v platném znění. Město Beroun potvrzuje ve smyslu 
ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  
že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.  

 

Obě strany dohody prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že s jejím obsahem 
souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně nikoliv  
v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.  

 

Výše uvedenou úhradou budou mezi stranami Dohody uhrazeny veškeré závazky, vyplývající 

z předmětné SOD.  

 

 

V Berouně dne 2.12.2019                 V Praze dne  

 

 

xxxxxxxxxxxxxxx       xxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Ing. Miloslav Ureš                  Ing. Nikola Gorelová 

vedoucí odboru majetku a investic     členka představenstva 

MěÚ Beroun 

 

 

 

 

         xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

          

         Ing. Vladimír Mikule 

        místopředseda představenstva 

        

 

 


