
 

 

 

 

DOHODA 

O NAPLNĚNÍ PODMÍNEK ŽÁDOSTI O ÚHRADU NÁKLADŮ  

SPOJENÝCH S REALIZACÍ ZÁMĚRU EKOLOGICKÉ 

 REVITALIZACE 
č. žadatele MMK/SML/314/2020 

 

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

Strany dohody 

 

ČESKÁ REPUBLIKA – MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem:  Letenská 525/15, 118 10 Praha 1 

IČO:   00006947 

DIČ:   CZ 00006974   

číslo účtu:                   xxxxxxxxxxxxxxx 

jednající:                    Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45 

datová schránka: xzeaauv 

 

(dále jen „vyhlašovatel“) 

 

a 

 

statutární město Karviná 

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát 

IČ: 00297534  

DIČ: CZ00297534 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx  

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

zastoupeno: Ing. Janem Wolfem, primátorem 

k podpisu smlouvy oprávněna Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového na 

základě pověření ze dne 26. 3. 2019 

datová schránka: es5bv8q 

 

(dále jen „žadatel“) 

 

(dále souhrnně „smluvní strany“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku  

 

tuto 

 

Dohodu o naplnění podmínek žádosti o úhradu nákladů spojených s realizací záměru 

ekologické revitalizace (dále jen „Dohoda“). 

 

Preambule 

 

Tato Dohoda se uzavírá s ohledem na usnesení vlády č. 295 ze dne 25. března 2002, č. 592 ze 

dne 12. června 2002, č. 756 ze dne 5. srpna 2002, č. 18 ze dne 7. ledna 2004, č. 726 ze dne 14. 

června 2006, č. 931 ze dne 22. srpna 2007 a č. 119 ze dne 26. ledna 2009 a dále v souladu 



s Pravidly meziresortní komise pro řešení revitalizace Moravskoslezského kraje (dále jen 

„Pravidla“). 

 

I. 

PŘEDMĚT DOHODY 

1.1 Předmětem této Dohody jsou vzájemné vztahy a závazky smluvních stran při provádění 

veřejné zakázky s názvem „Revitalizace vodní plochy na území historického parku 

Boženy Němcové postiženého důlní činností na lokalitu pro volnočasové aktivity 

obyvatel města Karviné“ (dále jen „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované 

společností G-Consult, spol. s r.o. z října 2019. Meziresortní komise na základě žádosti 

žadatele o úhradu nákladů předmětný záměr (dílo) doporučila k realizaci a příslušné 

podklady byly postoupeny vyhlašovateli k zadání veřejné zakázky.  

 

II. 

ZÁVAZKY ŽADATELE 

2.1 V souladu s Pravidly se žadatel zavazuje k:  

a) nezbytné součinnosti s vyhlašovatelem díla; 

b) dofinancování díla v případě, že jeho část přesahuje rozsah uznatelných nákladů 

financovatelný v rámci Programu řešení revitalizace Moravskoslezského kraje (dále 

jen „Program“);  

c) zajištění realizace a dokončení části díla, které přesahuje rozsah uznatelných nákladů 

financovatelný v rámci Programu; 

d) vrácení poskytnuté náhrady nákladů na realizaci díla v případě, že projektované dílo 

nebude z důvodu na straně žadatele dokončeno či realizováno v celém rozsahu 

a z tohoto důvodu nebude dosaženo cíle projektu;  

e) převzetí díla po jeho dokončení do svého vlastnictví v režimu uvedeném níže; 

dokončením díla se pro účely této Dohody rozumí stav, kdy dílo bude možno užívat 

v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem, 

f) plnění všech povinností zadavatele, jak mu plynou ze zákona č. 309/2006 Sb., 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména § 14 

tohoto zákona; 

g) dofinancování díla v případě, že vznikne potřeba dodatečných stavebních prací 

z  důvodu chyby v projektové dokumentaci v případě, že tuto financoval žadatel 

(právnická osoba).  

III. 

VLASTNICKÉ PRÁVO A SOUVISEJÍCÍ ZÁVAZKY  

3.1 Vlastníkem realizovaného díla, včetně nových movitých věcí a nemovitostí a tzv. součástí 

věci podle § 505 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, se po jeho dokončení stane 

na základě této smlouvy a na základě smlouvy uzavřené mezi vyhlašovatelem a 

zhotovitelem díla žadatel. Vyhlašovatel prohlašuje, že nebude po žadateli požadovat 

úhradu za dílo s výjimkou úhrad uvedených v čl. 2.1 této Dohody. 

3.2 Tato Dohoda nemá vliv na vlastnictví k již existujícím movitým a nemovitým věcem. 

Smluvní strany zejména konstatují, že žadatel zůstává vlastníkem veškerých již existujících 

věcí, které jsou dotčeny (upravovány, zhodnoceny či likvidovány) realizací díla za 

předpokladu, že realizací díla nevzniká nová věc v právním slova smyslu. Vyhlašovatel 

prohlašuje, že nebude po žadateli požadovat úhradu za zhodnocení již existujících věcí ve 

vlastnictví žadatele. 

3.3 Vzniknou-li v rámci díla nové věci movité nebo nové věci nemovité nepodléhající evidenci 

v katastru nemovitostí, zavazuje se žadatel tyto věci převzít po jejich dokončení přímo od 

zhotovitele díla. 



3.4 Vzniknou-li v rámci díla nové věci nemovité podléhající evidenci v katastru nemovitostí, 

zavazuje se žadatel učinit veškeré potřebné úkony k tomu, aby byly tyto nemovitosti 

zapsány do katastru nemovitostí ve prospěch žadatele. Žadatel je mimo jiné povinen 

v takovém případě podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na zápis nemovitosti do 

katastru nemovitostí doložený všemi vyžadovanými doklady, zejména pravomocným 

kolaudačním souhlasem či obdobným dokladem nutným k zahájení užívání, ve kterém 

bude jako stavebník a vlastník stavby uveden žadatel, popřípadě souhlasným prohlášením 

o vlastnictví nemovitosti apod. 

3.5 Vyskytne-li se na díle v záruční době vada, zavazuje se vyhlašovatel tuto vadu reklamovat 

u zhotovitele díla v přiměřené lhůtě ode dne oznámení této vady žadatelem vyhlašovateli 

s vylíčením podstatných okolností doložených řádnou dokumentací. 

 

IV. 

SANKCE 

 

4.1 Pro případ porušení jakéhokoli závazku uvedeného v čl. 2.1 této Dohody se žadatel 

zavazuje uhradit vyhlašovateli smluvní pokutu ve výši ve výši 10 000,- Kč za každý i 

započatý den, po který trvá porušení povinnosti žadatele.  Právo Vyhlašovatele požadovat 

náhradu případné škody není ustanovením o smluvní pokutě dotčeno. Vyhlašovatel může 

požadovat náhradu škody vedle nároku na zaplacení smluvní pokuty v plné výši. 

 

V. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

5.1 V případě, že kterékoliv ustanovení této Dohody se stane či bude shledáno neplatným nebo 

nevymahatelným, neovlivní to platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení této 

Dohody. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné 

ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší možné míry 

stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako měl záměr ustanovení, jež má 

být nahrazeno. 

5.2 Případné spory smluvních stran budou řešeny přednostně smírnou cestou. Nepodaří-li se 

smírného řešení sporu dosáhnout, bude spor předložen kteroukoli smluvní stranou 

k rozhodnutí příslušnému soudu. 

5.3 Není-li v této Dohodě stanoveno jinak, řídí se vzniklé vztahy smluvních stran příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku.  

5.4 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím podepsáním přečetly, že byla 

uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za 

nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. 

5.5 Osoby podepisující tuto Dohodu svými podpisy stvrzují platnost jednatelských oprávnění. 

5.6 Tato Dohoda je sepsána v pěti vyhotoveních s platností originálu, přičemž vyhlašovatel 

obdrží tři a žadatel dvě vyhotovení. 

5.7 Tato Dohoda je uzavřena dnem, kdy ji podepíše poslední ze smluvních stran.  

5.8 Žadatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném 

znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti 

s uveřejněním této Dohody zajistí žadatel. 

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této Dohody v registru smluv dle zákona č. 

340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. 

Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah této Dohody, 

a to na dobu neurčitou.  

 Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.  



5.9 Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 

O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Karviné svým usnesením č. 1283 ze dne 

25. 3. 2020. 

 

 

V Praze dne: 18. 5. 2020     V Karviné dne:   31. 3. 2020 

 

Za vyhlašovatele:      Za žadatele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………….    …………………………………… 

Mgr. Monika Zbořilová, v.r.           Ing. Helena Bogoczová, MPA, v.r. 

ředitelka odboru 45            vedoucí Odboru majetkového 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Za věcnou správnost Dohody odpovídá:   

Za ekonomickou správnost Dohody odpovídá:  

Za právní správnost Dohody odpovídá:                                
 

 


