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SMLOUVA O SPOLUPRÁCI A SDÍLENÍ 
NÁKLADŮ

uzavřená v souladu s § 1746 odst. 2 a § 2444 OZ

Číslo smlouvy PVL: PVL-2034/2019/SML
Číslo smlouvy PLa: D952190063
Číslo smlouvy PMo: PMO-2238/2019-SML
Číslo smlouvy POd: 10-1281/19
Číslo smlouvy POh: 1153/2019

Smluvní strany:

Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
zastoupen: XXXXXXXXXXXX, ředitel sekce investiční
e-mail zástupce: XXXXXXXXXXXX
IČO: 708 89 953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
(dále jen „PVL“)

a

Povodí Labe, státní podnik
sídlo: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
zastoupen: XXXXXXXXXXXX, investiční ředitel
e-mail zástupce: XXXXXXXXXXXX
IČO: 708 90 005
DIČ: CZ70890005
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
(dále jen „PLa“)

a

Povodí Moravy, s.p.
sídlo: Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno
zastoupen: MVDr. Václav Gargulák, generální ředitel
e-mail zástupce: XXXXXXXXXXXX
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl A, vložka 13565
(dále jen „PMo“)

a
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Povodí Odry, státní podnik
sídlo: Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Doručovací číslo: 70126
zastoupen: Ing. Jiří Tkáč, generální ředitel
kontaktní e-mail: XXXXXXXXXXXX
IČO: 708 90 021
DIČ: CZ70890021
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 584
(dále jen „POd“)

a

Povodí Ohře, státní podnik
sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
zastoupen: Ing. Zbyňkem Folkem, generálním ředitelem
zastoupen ve věcech
smluvních: XXXXXXXXXXXX, investiční ředitel
e-mail zástupce: XXXXXXXXXXXX
IČO: 708 89 988
DIČ: CZ70889988
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústní nad Labem, oddíl A, vložka 13052
(dále jen „POh“)
(PVL, PLa, PMo, POd a POh společně též jako „Smluvní strany“)

I. Definice a výklad
1. Níže uvedené pojmy, výrazy a zkratky mají následující význam s výjimkou případů, kdy 

kontext vyžaduje jiný výklad:
a) „DPH“ je daň z přidané hodnoty;
b) „FIDIC“ znamená Mezinárodní federaci konzultačních inženýrů sídlící v Lausanne;
c) „Kč“ je Koruna česká, současná měnová jednotka České republiky;
d) „Konzultační náklady“ znamenají finanční částku zaplacenou Konzultantovi v souvislosti 

s naplněním Účelu Smlouvy;
e) „Konzultační služby“ znamenají služby spadající pod čl. V. odst. 1 Smlouvy;
f) „Konzultant“ je XXXXXXXXXXXX, nebo jiná odborně způsobilá osoba vzájemně 

odsouhlasená Smluvními stranami;
g) „MD ČR“ znamená Ministerstvo dopravy České republiky;
h) „Osobní setkání“ jsou setkání Pracovní skupiny sloužící k osobnímu projednání návrhů 

zvláštních podmínek nebo dalších skutečností určených Vedoucím Pracovní skupiny či 
vyhrazených jiným členem Pracovní skupiny;

i) „OZ“ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
j) „Pracovní skupina“ znamená skupinu, jejíž členy jmenovaly Smluvní strany k naplnění 

Účelu Smlouvy;
k) „ŘVC“ znamená Ředitelství vodních cest České republiky;
l) „Smlouva“ je tato smlouva o spolupráci a sdílení nákladů a případné další dokumenty 

tvořící její přílohu;
m) „Účel Smlouvy“ znamená účel uvedený v čl. II. odst. 2 Smlouvy;
n) „Vedoucí Pracovní skupiny“ je osoba určená v čl. IV. odst. 2 Smlouvy;
o) „Zakladatel Smluvních stran“ znamená Ministerstvo zemědělství České republiky;
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p) „Zákon o registru smluv“ je zákon 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.

2. Pokud z kontextu Smlouvy jednoznačně nevyplyne něco jiného:
a) při výkladu smlouvy se k nadpisům nepřihlíží,
b) slova uvedená v jednotném čísle se použijí i v množném čísle nebo opačně, pokud to 

kontext vyžaduje a
c) slova vyjadřující určitý rod zahrnují i ostatní rody.

II. Úvodní ustanovení a Účel Smlouvy
1. Smluvní strany se vzhledem k záměru přepracovat si zvláštní podmínky FIDIC pro výstavbu 

vodních cest České republiky vypracované ŘVC a schválené MD ČR dohodly na uzavření této 
Smlouvy k naplnění jejího níže specifikovaného účelu.

2. Účelem této Smlouvy je vypracování zvláštních podmínek k čl. III. odst. 2 Smlouvy 
specifikovaným obecným podmínkám FIDIC tak, aby mohly být předloženy ke schválení MD 
ČR.

3. Pro účely této Smlouvy platí, že se na plnění jejího předmětu účastní Smluvní strany 
rovnoměrně.

III. Předmět Smlouvy
1. Předmětem této Smlouvy je závazek Smluvních stran spolupracovat při vypracování 

zvláštních podmínek k obecným podmínkám dle následujícího odstavce a závazek Smluvních 
stran spolupodílet se na Konzultačních nákladech vzniklých v souvislosti s touto přípravou.

2. Obecnými podmínkami FIDIC, k nimž budou vypracovány zvláštní podmínky, jsou:
a) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu (Zelená kniha),
b) Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem (Bílá kniha),
c) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných 

objednatelem (Červená kniha),
d) Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu elektro- 

a strojně-technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných 
zhotovitelem (Žlutá kniha).

3. Předmět této Smlouvy bude plněn postupně podle dohody Smluvních stran. Smluvní strany 
nejsou povinny vypracovat všechny zvláštní podmínky, dohodnou-li se tak zástupci Smluvních 
stran uvedení v hlavičce této Smlouvy.

IV. Pracovní skupina a způsob její práce
1. Členy pracovní skupiny jmenovaní Smluvními stranami jsou:

Smluvní 
strana Jméno a příjmení Kontaktní e-mail Kontaktní telefon

PVL XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

PVL XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

PVL XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

PLa XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

PLa XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

PLa XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

PLa XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

PMo XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

PMo XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
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POd XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

POh XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

POh XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

2. Vedoucím Pracovní skupiny odpovědným za její chod, svolávání Osobních setkání a přípravu 
a předkládání pracovních materiálů k vyjádření ostatním zástupcům Smluvních stran je 
XXXXXXXXXXXX.

3. Změna člena Pracovní skupiny je možná formou písemného oznámení zaslaného Vedoucímu 
Pracovní skupiny. Písemná forma je dodržena v případě zaslání oznámení dle předchozí věty 
na kontaktní e-mail Vedoucího Pracovní skupiny.

4. Pracovní skupina bude při plnění předmětu Smlouvy spolupracovat zejména prostředky 
komunikace na dálku, to však neplatí pro Osobní setkání.

5. Spolupráce v rámci pracovní skupiny bude probíhat zejména formou odesílání pracovních 
materiálů ze strany Vedoucího Pracovní skupiny ostatním členům Pracovní skupiny 
k vyjádření. Způsob vyjadřování a lhůtu k vyjádření určí Vedoucí Pracovní skupiny. Neurčí-li 
Vedoucí Pracovní skupiny lhůtu dle předchozí věty, má se za to, že se členové Pracovní 
skupiny mohou k zaslanému pracovnímu materiálu vyjádřit až na nejblíže následujícím 
Osobním setkání. Nevyjádří-li se některý z členů Pracovní skupiny ve lhůtě určené Vedoucím 
Pracovní skupiny, platí, že nemá k zaslanému pracovnímu materiálu připomínky.

6. Osobní setkání svolává Vedoucí Pracovní skupiny. Místo a čas Osobního setkání určí 
Vedoucí Pracovní skupiny s přihlédnutím k případným návrhům členů Pracovní skupiny. Bude-
li se Osobního setkání účastnit Konzultant, bude vždy místem Osobního setkání Praha.

7. Každého Osobního setkání se musí účastnit vždy alespoň jeden člen Pracovní skupiny za 
každou Smluvní stranu. Nebude-li se kteréhokoliv Osobního setkání účastnit alespoň jeden 
člen Pracovní skupiny za některou ze Smluvních stran, nemůže se taková Smluvní strana 
domáhat změny závěrů učiněných na Osobním setkání nebo vůči nim uplatňovat výhrady. 
Minimální počet členů Pracovní skupiny účastnících se Osobního setkání není za účelem 
posouzení její usnášeníschopnosti stanoven.

V. Konzultant
1. K naplnění Účelu Smlouvy bude s Pracovní skupinou spolupracovat Konzultant, který bude 

zejména
a) provádět analýzu rizik vyplývajících z prvotního návrhu každých zvláštních podmínek 

vypracovaného Pracovní skupinou,
b) poskytovat související konzultace Vedoucímu Pracovní skupiny a ostatním členům 

Pracovní skupiny,
c) účastnit se Vedoucím Pracovní skupiny určených Osobních setkání a
d) připravovat finální podobu každých zvláštních podmínek ve struktuře a vizualizaci 

odpovídající obecným podmínkám FIDIC.
2. Jednání s Konzultantem, včetně přípravy pracovních materiálů a jeho pozvání na Osobní 

setkání bude zajišťovat Vedoucí Pracovní skupiny. Konzultant se bude účastnit vždy nejdříve 
druhého Osobního setkání Pracovní skupiny ke každým zvláštním podmínkám.

3. Na vypracování zvláštních podmínek ke každým obecným podmínkám FIDIC bude 
s Konzultantem uzavřena samostatná smlouva, nedohodnou-li se zástupci Smluvních stran 
uvedení v hlavičce této Smlouvy jinak. Vznikne-li při uzavírání některé smlouvy 
s Konzultantem jakákoliv povinnost vůči Zakladateli Smluvních stran, naplní ji PVL.

4. Každá smlouva s Konzultantem bude uzavřena PVL. Každou smlouvu dle předchozí věty však 
PVL uzavře až po odsouhlasení hodinové smluvní odměny Konzultanta ze strany zástupců 
ostatních Smluvních stran uvedených v hlavičce této Smlouvy.
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VI. Konzultační náklady
1. Smluvní strany se dohodly, že budou nést Konzultační náklady společně, a to v rozsahu své 

účasti na této Smlouvě odpovídající 20 % za každou Smluvní stranu. Maximální výše 
Konzultačních nákladů je však Smluvními stranami sjednána na 250.000,- Kč bez DPH. 
Částka dle předchozí věty můžeme být měněna dohodou Smluvních stran provedenou 
v souladu s čl. VII. odst. 4 Smlouvy. Nebude-li využita vyhrazená změna závazku dle 
předchozí věty do měsíce od vyčerpání limitu Konzultační nákladů podle tohoto odstavce, 
platí, že došlo ke splnění Smlouvy. Vyčerpání dle předchozí věty znamená zaplacení 
Konzultačních nákladů Konzultantovi.

2. Platby Konzultačních nákladů bude provádět PVL na základě Konzultantem vystavených 
faktur za skutečně poskytnuté Konzultační služby. Po obdržení faktury od Konzultanta ji PVL 
odešle e-mailem ostatním zástupcům Smluvních stran uvedeným v hlavičce této Smlouvy 
k vyjádření. Zástupci Smluvních stran dle předchozí věty mají 3 pracovní dny od odeslání 
faktury vystavené Konzultantem ze strany PVL k uplatnění připomínek nebo odůvodněného 
nesouhlasu s touto fakturou. Nevyjádří-li se ve lhůtě dle předchozí věty, platí, že s fakturou 
Konzultanta souhlasí.

3. Po každém zaplacení Konzultačních nákladů Konzultantovi vystaví PVL ostatním Smluvním 
stranám jednotlivě fakturu ve výši odpovídající jejich podílu na Konzultačních nákladech, a to 
v Kč bez DPH.

VII. Závěrečná ustanovení
1. Právní vztahy vzniklé ze Smlouvy nebo se Smlouvou související se řídí platným českým 

právem, zejména OZ.
2. V případě, že bude některé ustanovení Smlouvy shledáno neplatným nebo nevymahatelným, 

jsou ostatní ustanovení nadále platná a vymahatelná, ledaže použitelný právní předpis stanoví 
jinak. Smluvní strany se v takovém případě zavazují bez zbytečného odkladu zahájit jednání, 
jehož cílem bude nahrazení neplatného nebo nevymahatelného ustanovení ustanovením 
platným a vymahatelným, které bude nejblíže účelu a smyslu původního ustanovení.

3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v souladu se Zákonem o registru smluv.

4. Smlouva může být měněna pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky. Smluvní strany 
vylučují aplikaci § 1740 odst. 3 OZ.

5. Naplnění povinnosti uveřejnění Smlouvy v souladu se Zákonem o registru smluv zajistí PVL.
6. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, a že je projevem 

jejich pravé a svobodné vůle.

___PODPISOVÁ STRANA NÁSLEDUJE___
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___PODPISOVÁ STRANA___

Za PVL: Za PLa:

……………………………........ ……………………………........

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

ředitel sekce investiční investiční ředitel

Povodí Vltavy, státní podnik Povodí Labe, státní podnik

Za PMo: Za POd:

……………………………........ ……………………………........

MVDr. Václav Gargulák Ing. Jiří Tkáč

generální ředitel generální ředitel

Povodí Moravy, s.p. Povodí Odry, státní podnik

Za POh:

……………………………........

XXXXXXXXXXXX

investiční ředitel

Povodí Ohře, státní podnik


