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SMLOUVA O DÍLO 
 

(dále jen „Smlouva“) 
uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, v platném a účinném znění na akci: 
 

Odbahnění Malého Jordánu – 
projektová dokumentace a související činnosti 

 
 

Čl. I 

Smluvní strany 

1.1 Objednatel 

Město Tábor 
Sídlo:      Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor 
IČO:      002 53 014    
DIČ:      CZ00253014 
Bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s., pobočka Tábor 
Číslo účtu:     9021-0701427349/0800 
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jiří Fišer, starosta města 
Zástupce ve věcech technických: Ing. Pavel Stolař, 

vedoucí oddělení přípravy a realizace investic 
tel. 381 486 323, 
e-mail: pavel.stolar@mutabor.cz 

(dále jen „Objednatel“)  
 
a 

 

1.2 Zhotovitel 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  
Sídlo:     Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5 
IČO:      471 16 901 
DIČ:      CZ47116901  
Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5 
Číslo účtu:     xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Zástupci ve věcech smluvních: Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02 
Zástupce ve věcech technických: Ing. Pavel Menhard (zodpovědný projektant), 

vedoucí oddělení říčních systémů 
tel. 257 110 289, e-mail: menhard@vrv.cz 

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 
1930.  

(dále jen „Zhotovitel“) 
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 Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské 
smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k 
platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob. 

 

Čl. II 

Předmět plnění 

2.1  Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo 
spočívající ve zpracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby vč. ohlášení 
stavby, plánu BOZP a projektové dokumentace pro zadání stavby v podrobnostech 
dokumentace pro provádění stavby, zajištění výkonu inženýrské činnosti a výkonu 
funkce koordinátora BOZP po dobu přípravy, provedení odběrů a rozborů sedimentů 
pro PD, zajištění dozoru nad rozbory při realizaci stavby, provedení kamerového 
průzkumu potrubí a dendrologického průzkumu dřevin ke kácení a zpracování 
povodňového a havarijního plánu při realizaci akce Odbahnění Malého Jordánu (dále 
jen „Dílo“). 

Podrobné vymezení předmětu plnění veřejné zakázky a požadavky na jednotlivá plnění:  
           
I. V rámci předmětu této veřejné zakázky je požadavek na vypracování: 

1. Dokumentace pro ohlášení stavby (DOS) bude zadavateli poskytnuta v 8 paré v 
tištěné podobě a 1 ks CD a bude zpracovaná v členění a rozsahu zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhlášky č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (tj. ve znění její novely č. 
62/2013 Sb.) a souvisejících předpisů. Součástí předmětu plnění je i její projednání a 
zajištění potřebných dokladů pro ohlášení stavby s nabytím právní moci. Součástí 
bude i oceněný položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr v členění na jednotlivé stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory 
a v cenové úrovni platné ke dni předání zadavateli ve dvojím vyhotovení, podepsaný 
a orazítkovaný jeho zpracovatelem. Návrh řešení bude projednán na technických 
radách se zadavatelem za účasti ostatních dotčených subjektů, jejichž připomínky 
budou zapracovány do projektové dokumentace. 

 DOS bude zahrnovat i potřebné doměření, průzkumy, zkoušky a měření, a to v 
rozsahu potřebném pro zdárné a úplné zhotovení projektové dokumentace.  

            Zpracovaná dokumentace potřebných doměření, průzkumů, zkoušek a měření bude 
předána spolu s dokumentací pro ohlášení stavby (DOS). 

2. Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnostech dokumentace pro 
provedení stavby (DZSaDPS) bude zadavateli poskytnuta v 8 paré v tištěné podobě 
a 1 ks CD a bude zpracovaná ve smyslu zákonů č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, resp. nového 
zákona o veřejných zakázkách (Zákona o zadávacích řízeních) platného v době 
předávání DZSaDPS zadavateli, a souvisejících předpisů platných v době předávání 
soupisu prací zadavateli. Součástí předmětu plnění je i položkový soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (též „soupis prací“) v rozsahu stanoveném 
vyhláškou č. 230/2012 Sb., podle níž bude elektronická podoba soupisu prací 
v otevřeném elektronickém formátu s datovou strukturou, resp. v rozsahu nového 
prováděcího předpisu platného v době předávání soupisu prací zadavateli. Jako 
součást tištěné formy PD bude dodán ve dvojím vyhotovení oceněný položkový 
soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměrem, tj. aktualizovaná 
verze z projektové dokumentace pro ohlášení stavby, podepsaný a orazítkovaný jeho 
zpracovatelem. Před dokončením projektové dokumentace pro výběr zhotovitele 
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stavby v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby zhotovitel svolá 
závěrečné projednání této dokumentace. 

 V DOKUMENTACI A V SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR  
NESMÍ BÝT UVEDENY KONKRÉTNÍ OBCHODNÍ FIRMY, NÁZVY NEBO JMÉNA A PŘÍJMENÍ, 
SPECIFICKÁ OZNAČENÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB, KTERÉ PLATÍ PRO URČITOU OSOBU, POPŘ. JEJÍ 
ORGANIZAČNÍ SLOŽKU ZA PŘÍZNAČNÉ, PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, 
PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, POKUD BY TO VEDLO 
KE ZVÝHODNĚNÍ NEBO VYLOUČENÍ URČITÝCH DODAVATELŮ NEBO URČITÝCH VÝROBKŮ - 
TYTO  MUSÍ BÝT V  DOKUMENTACI POPSÁNY SVÝMI  STANDARDY A UŽITNÝMI VLASTNOSTMI, 
ABY BYLO ZŘEJMÉ, O JAKÝ MATERIÁL NEBO VÝROBEK SE JEDNÁ (dle § 44 odst. 11 zákona 
č. 137/2006 Sb. takový odkaz lze výjimečně připustit, není-li popis předmětu veřejné 
zakázky provedený postupem podle §§ 45 a 46 cit. zákona dostatečně přesný a 
srozumitelný, ale v takových případech musí být vždy výslovně uvedena možnost 
použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, resp. dle ustanovení 
nového zákona o veřejných zakázkách (Zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx) 
platného v době předávání DZSaDPS zadavateli).  

3. Plán BOZP bude zadavateli poskytnut ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a 
současně na CD spolu s DZSaDPS a bude zpracován v souladu se zákonem č. 
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve 
znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů, a dále s ohledem na druh a 
velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce. V plánu BOZP budou uvedena potřebná opatření z hlediska 
časové potřeby i způsobu provedení, dále právní předpisy a rizika stavby a bude 
vypracován určeným koordinátorem BOZP, který bude držitelem osvědčení o 
odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi. 

 
II. V  rámci předmětu této veřejné zakázky je požadavek na výkon souvisejících činností: 

      1. Výkon inženýrské činnosti (IČ): 
- doručení výzvy zástupci objednatele k přítomnosti na prováděných požadovaných i 

potřebných průzkumů, měření a zkoušek, pokud to bude situace vyžadovat,  
- zpracování ohlášení stavby s přílohami ve smyslu stavebního zákona a souvisejících 

předpisů a jejich podání, 
- podání ohlášení stavby včetně souhlasu dotčeného orgánu státní správy s ohlášeným 

stavebním záměrem 
- zajištění dokladů o výsledcích projednání s příslušnými orgány a organizacemi 

pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení, 
- účast na jednáních a další úkony v rámci řízení na stavebním úřadu, 
- svolání závěrečného projednání projektové dokumentace pro zadání stavby 

v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby a účast na jednáních, 
- případná prezentace dokumentace v Radě města Tábora na základě výzvy 

objednatele. 
 
2. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

na staveništi po dobu přípravy stavby (KooBOZP): 
- v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předá 

objednateli jako zadavateli stavby plán obsahující náležitosti uvedené v § 15 odst. 2 
zákona č. 309/2006 Sb. a rovněž přehled právních předpisů vztahujících se 
ke stavbě, informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se 
zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 
nebo poškození zdraví, a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví 
neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít 
zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci, 
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- v rámci své činnosti po dobu přípravy stavby předá projektantovi veškeré další 
informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která jsou mu známa a která se 
dotýkají jejich činnosti, 

- dá podněty a doporučí technická řešení nebo organizační opatření, která jsou  
z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí  
a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, 
které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo 
technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu 
stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené, 

- poskytne projektantovi odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na 
zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro 
provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, 
pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v 
průběhu realizace stavby, 

- zabezpečí, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním 
a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v 
podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, 

- zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při případných 
udržovacích pracích. 

 
      3. Výkon odborného dozoru nad odběry a rozbory a při nakládání se sedimentem 

při realizaci odbahnění (OdbD): 
- doručení výzvy zástupci objednatele k přítomnosti na prováděných odběrech při 

realizaci odbahnění, pokud to bude situace vyžadovat,  
- dozor při nakládání se sedimentem v průběhu realizace odbahňování, 
- odběr vzorků sedimentu a zpracování dokumentace rozborů vč. vyhodnocení 

rozborů, bude-li nutno část sedimentu ukládat mimo zemědělskou půdu či bude-li 
nutno sledovat průběžně kvalitu sedimentu pro ukládání na zemědělskou půdu, 

- předání dokumentace a závěrečné zprávy s výsledky rozborů vypracované v souladu 
s platnou legislativou ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a současně na CD, 

- zajištění dokladů o výsledcích případných projednání s příslušnými orgány a 
organizacemi.     

             
4. Návrh povodňového a havarijního plánu stavby (PaHP): 

- zpracování povodňového a havarijního plánu pro období realizace stavby v souladu 
s platnou legislativou, zejména se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, a s dalšími 
souvisejícími předpisy, 

- zpracování povodňového a havarijního plánu pro období realizace stavby 
v součinnosti a koordinaci s příslušnými osobami, orgány a organizacemi dle 
legislativy, 

- zpracování povodňového a havarijního plánu pro období realizace stavby ve skladbě 
a obsahu dle odvětvové normy vodního hospodářství, 

- předání plánů ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a současně na CD, 
- zajištění x xxxxxxx dokladů o výsledcích případných projednání s příslušnými orgány 

a organizacemi. 

2.2  Objednatel se zavazuje převzít provedené Dílo od Zhotovitele a zaplatit Zhotoviteli 
Cenu (jak je definována níže). 

2.3 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí v ujednaném čase, v rozsahu a 
kvalitě podle této Smlouvy. 

 



Číslo smlouvy objednatele:    Číslo smlouvy zhotovitele:  

 
 

 
 

5

 
Čl. III 

Doba plnění 

3.1  Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli 
v následujících termínech: 

 
Termín zahájení projektových prací: 

o Termínem zahájení projektových prací je den následující po podpisu smlouvy o dílo. 
o Zhotovitel je povinen od tohoto termínu aktivně zahájit přípravu na zpracování 

projektové dokumentace studiem a shromažďováním podkladů. 
o Současně se zahájením projekčních prací zhotovitel zahájí výkon příslušných 

souvisejících činností. 
o Pokud zhotovitel nezahájí projektové práce ani ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy je 

měl zahájit, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 
 

Lhůta pro dokončení jednotlivých částí předmětu plnění: 

o Zhotovitel je povinen dokončit jednotlivé stupně projektové dokumentace včetně 
plánu BOZP v níže stanovených lhůtách: 

 
-  rozbory sedimentu: do 30 kalendářních dní ode dne následujícího po dni podpisu 

smlouvy, 
-  vyhledání vhodného místa k uložení sedimentu v co nejkratší dopravní 

vzdálenosti, projednání místa uložení s vlastníky či nájemci pozemků a zajištění 
jejich souhlasů s uložením sedimentu: do 75 kalendářních dní ode dne následujícího 
po dni podpisu smlouvy, 

- případné rozbory zemědělské půdy vč. jejich vyhodnocení: provedeno za max. 20 
kalendářních dní po obdržení souhlasu vlastníka/nájemce zemědělského pozemku, 

- dokumentace pro ohlášení stavby (vč. odběrů a rozborů vzorků sedimentu pro 
DOS, případných odběrů a rozborů vzorků vybrané zemědělské půdy, kamerového 
průzkumu potrubí, dendrologického průzkumu dřevin určených ke kácení, 
potřebných dalších doměření, průzkumů, zkoušek a měření): do 100 kalendářních 
dní ode dne následujícího po dni podpisu smlouvy, 

- dokumentace pro zadání stavby v podrobnostech dokumentace pro provádění 
stavby (DZSaDPS): ukončení plnění do 30 kalendářních dní ode dne následujícího 
po dni obdržení souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem od příslušného 
správního orgánu. 

(dále jen „Doba plnění“) 
 
3.2 Podmínky pro změnu sjednaných termínů a lhůt: 

o Prodloužení termínů či lhůt je možné jen v důsledku okolností, které nemají původ 
v činnosti zhotovitele. 

 
3.3 Konkrétní termíny plnění závisí na ukončení zadávacího řízení a na uzavření smlouvy 

s vybraným uchazečem.  

 

Čl. IV 
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Cena díla 

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto 
Smlouvou smluvní cenu v následující výši:  

Část plnění 
Cena v Kč 
bez DPH 

DPH 
21% v 

Kč 

Cena v Kč 
včetně 
DPH 

a) dokumentace pro ohlášení stavby (DOS) vč. 
odběrů a rozborů vzorků sedimentu pro DOS, 
případných odběrů a rozborů vzorků vybrané 
zemědělské půdy, kamerového průzkumu potrubí, 
dendrologického průzkumu dřevin určených ke 
kácení, potřebných dalších doměření, průzkumů, 
zkoušek a měření 

220.000,- 46.200,- 266.200,- 

a1) dokumentace pro ohlášení stavby (DOS)  155.000,- 32.550,- 187.550,- 

a2) kamerový průzkum potrubí (KamP) 20.000,- 4.200,- 24.200,- 

a3) dendrologický průzkum dřevin určených ke kácení 
(DPKác)  

12.000,- 2.520,- 14.520,- 

a4) potřebné další doměření, průzkumy, zkoušky a 
měření (DPZM)  

8.000,- 1.680,- 9.680,- 

a5) odběry a rozbory vzorků sedimentu pro DOS 
(OaRSed)  

10.000,- 2.100,- 12.100,- 

a6) případné odběry a rozbory vzorků zemědělské 
půdy pro DOS (OaRZem)  

15.000,- 3.150,- 18.150,- 

b) dokumentace pro výběr zhotovitele stavby 
v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby 
(DZSaDPS) 

58.000,- 12.180,- 70.180,- 

c) plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi (plán BOZP) 

9.500,- 1.995,- 11.495,- 

d) výkon inženýrské činnosti (IČ) 45.000,- 9.450,- 54.450,- 

d1) dokumentace pro ohlášení stavby (IČ DOS)  30.000,- 6.300,- 36.300,- 

d2) dokumentace pro výběr zhotovitele stavby 
v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby 
(IČ DZSaDPS)  

15.000,- 3.150,- 18.150,- 

e) výkon funkce koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi 
(KooBOZP) po dobu přípravy stavby 

11.000,- 2.310,- 13.310,- 
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f) výkon odborného dozoru nad odběry a rozbory 
vzorků sedimentu a nad nakládáním se 
sedimentem při realizaci odbahnění (OdbD) 

5.500,- 1.155,- 6.655,- 

g) návrh povodňového a havarijního plánu stavby 
(PaHP) 

10.000,- 2.100,- 12.100,- 

h) cena celkem za předmět plnění veřejné 
zakázky (smlouvy) 

359.000,- 75.390,- 434.390,- 

 (dále jen „Cena“) 

4.2  Nabídková cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou lze překročit jen za 
podmínek sjednaných ve smlouvě, a je uvedena v CÚ k datu předání díla. Součástí 
sjednané ceny jsou veškeré náklady zhotovitele PD nezbytné pro řádné a úplné 
provedení díla. 

4.3 CENA DÍLA ZAHRNUJE VEŠKERÉ PRÁCE A DODÁVKY NEZBYTNÉ PRO KVALITNÍ POSKYTOVÁNÍ 
SLUŽBY A OBSAHUJE VEŠKERÉ NEZBYTNÉ NÁKLADY K ÚPLNÉMU A KVALITNÍMU 
VYPRACOVÁNÍ, PROJEDNÁNÍ A DOKONČENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A JE CENOU 

NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU. 

 

Čl. V 

Platební podmínky 

5.1  Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací.    
 
5.2 Cena za dílo bude uhrazena takto: 

- po vypracování a předání objednateli 2 ks paré PD pro ohlášení stavby vypracované 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, a souvisejících předpisů, a rovněž v souladu se zadávacími 
podmínkami (6 paré si v této fázi ponechá zpracovatel pro projednávání), bude na 
základě faktury vystavené zhotovitelem uhrazeno 60% nákladů stanovených v bodě 
x.x xx, 10% nákladů dle bodu x. x xx bude uhrazeno na základě faktury po podání 
ohlášení stavby. Zbylých 30% nákladů bude uhrazeno po nabytí právních účinků 
ohlášení stavby a předání zbývající další zpracované dokumentace k částem 
uvedeným v bodě x. x xx. 

- po předání objednateli všech paré v tištěné i elektronické podobě dokumentace pro 
zadání stavby v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby vypracované 
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů, a dalšími prováděcími právními předpisy, bude zhotoviteli uhrazena cena 
v plné výši dle bodu x. x xx.  

- po předání objednateli plánu BOZP ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a na CD 
vypracovaného v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících 
předpisů, bude zhotoviteli uhrazena cena v plné výši dle bodu x. x xx.  

- za výkon inženýrské činnosti bude uhrazena cena ve výši dle bodu x. x xxx na 
základě faktury vystavené zhotovitelem po předání kompletní projektové 
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dokumentace DOS (vč. ostatní související dokumentace) a cena ve výši dle bodu x. x 
xxx na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání kompletní projektové 
dokumentace DZSaDPS, 

- za výkon funkce koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby bude uhrazena cena 
v plné výši dle bodu x. x xx po předání objednateli všech pravomocných rozhodnutí a 
požadovaných projektových dokumentací včetně 2 ks plánu BOZP. 

- za výkon odborného dozoru nad odběry a rozbory vzorků sedimentu a při nakládání 
se sedimentem při realizaci odbahnění bude uhrazena cena v plné výši dle bodu x.x 
xx po dokončení dozoru při nakládání se sedimentem a po předání objednateli 
dokumentace a závěrečné zprávy s výsledky rozborů v souladu s platnou legislativou 
ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a na CD. 

- po předání objednateli povodňového a havarijního plánu stavby v souladu s platnou 
legislativou ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a na CD bude zhotoviteli uhrazena 
cena v plné výši dle bodu x. x xx.  
 

5.3  Případné reprodukce, fotodokumentace, videodokumentace a jiné dokumenty 
pořizované na žádost objednatele nad rámec sjednaný smlouvou budou fakturovány 
samostatně. 

 
5.4  Splatnost faktur se stanovuje na 21 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) 

objednateli.   
 

5.5  Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a zhotovitel 
odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu 
s platnými právními předpisy. 
 

5.6 V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH 
povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny 
ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. 
Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena 
v souladu s platnými právními předpisy. 

 

 
Čl. VI 

Sankce 

6.1 Smluvní pokuty a sankce budou vždy uváděny výhradně v Kč.  

6.2 Sankce nebudou uplatněny v případech, kdy k sankcionované skutečnosti nedošlo 
vinou zhotovitele, resp. byla způsobena vyšší mocí nebo dodatečnými požadavky 
objednatele.  

6.3  Smluvní pokuty byly stanoveny v následující výši: 
- smluvní pokuta při nesplnění dílčích termínů dokončení jednotlivých částí díla dle 

smlouvy vinou zhotovitele ve výši 10.000,- za každý nesplněný termín dohodnutý ve 
smlouvě jednorázově, 

- smluvní pokuta při prodlení s předáním jednotlivých stupňů projektové dokumentace 
nebo výkonu související činnosti předmětné části díla z viny zhotovitele ve výši 500,- 
Kč za každý den prodlení, 
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- smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za neodstranění vady či nedodělku v projektové 
dokumentaci zjištěné po jejím předání objednateli, a to za každou vadu či nedodělek, 
kterou zhotovitel neodstranil v objednatelem stanovené lhůtě, 

- smluvní pokuta ve výši 15 % z hodnoty víceprací, o níž se cena za zhotovení stavby 
zvýšila z důvodu prokazatelné viny zhotovitele projektové dokumentace pro 
provedení stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr. 

6.4  Povinností zaplatit smluvní pokutu není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co 
do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. 

6.5  Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle smlouvy či 
jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či 
jiným vyjádřením.  

6.6  V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo jeho části je zhotovitel 
oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý 
kalendářní den prodlení. 

6.7  Splatnost smluvních pokut se stanovuje na 30 kalendářních dnů od doručení 
příslušného vyúčtování smluvní pokuty. 

6.8 Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. 

 
 

Čl. VII 

Provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran 

7.1  Není-li stanoveno smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních 
stran ustanoveními občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) a souvisejícími 
předpisy. 

7.2  Jakýkoliv spor vzniklý ze smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi 
smluvními stranami, bude rozhodnut věcně a místně příslušným soudem podle sídla 
objednatele.  

7.3 Zhotovitel je zejména povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům 
ČR, 

b) zajistit pro plnění smlouvy odborně způsobilý pracovní tým, v rámci kterého budou mít 
jeho zodpovědní členové příslušná osvědčení - osvědčení o autorizaci (dle zákona č. 
360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů), osvědčení k činnosti koordinátora BOZP (dle zákona č. 309/2006 Sb., o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění 
pozdějších předpisů), pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů (dle 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů). 

c) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy, 

d) plně respektovat podmínky vyplynuvší z projednávání v průběhu prací a vydávané ve 
správních rozhodnutích vztahujících se ke stavbě, 

e) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 
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f) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla, 
g) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci, 
h) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a 

to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost 
nastane nebo kdy zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. 

7.4  Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi po celou dobu všech fází přípravy stavby a k součinnosti 
s koordinátorem BOZP zaváže i své subdodavatele.  

7.5  Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala 
žádná ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazují se 
zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu. 

7.6  Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli 
pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, 
jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a 
rozsahu dojednaném oběma stranami. 

7.7  Změny díla požadované objednatelem anebo vyvolané okolnostmi, za které zhotovitel 
nenese odpovědnost, se řeší formou písemné dohody o změně smlouvy o dílo. 

7.8  Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, platným 
právním předpisům a závazným normám.   

7.9  Zhotovitel je oprávněn provést dílo i s pomocí třetích osob. V takovém případě nese 
odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl on 
sám.  

7.10 Zhotovitel se zavazuje, že vady díla zjištěné objednatelem odstraní bezplatně bez 
zbytečného odkladu, nejpozději v dohodnutém termínu. 

7.11 Zhotovitel odpovídá za vady, jež bude mít dílo v době předání, a to včetně vad, které 
se projeví až při realizaci stavby na základě zpracované dokumentace. 

7.12 Zhotovitel splní svůj závazek řádným ukončením a předáním díla. 

7.13 Objednatel má právo použít dílo k účelu vyplývajícímu z této smlouvy. Ochrana 
autorských práv se řídí autorským zákonem č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu 
vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu.   

7.14 Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům, 
které jsou předmětem díla, přechází na objednatele dnem jejich převzetí 
objednatelem. 

7.15 Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit termín zpracování projektové 
dokumentace, provádět změny postupu prací s ohledem a v závislosti na výši 
disponibilních prostředků pro financování projektu. Objednatel je oprávněn z důvodů 
nedostatku finančních prostředků nebo změny podmínek přípravy stavby zmenšit 
rozsah projektu či tyto práce přerušit nebo zcela ukončit před jejich dokončením. V 
případě, že objednatel bude nucen z důvodů nedostatku finančních prostředků tato 
práva použít, nemá zhotovitel vůči objednateli žádné finanční nároky, plynoucí z 
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posunutí, přerušení nebo předčasného ukončení projektových a souvisejících prací, 
vyjma uhrazení prokazatelné rozpracovanosti na výše uvedených aktivitách. 

 

Čl. VIII 

Předání a převzetí díla 

8.1 O předání provedeného Díla Zhotovitelem a převzetí provedeného Díla Objednatelem 
sepíší smluvní strany této Smlouvy předávací protokol, který bude obsahovat i 
případné výhrady Objednatele. 

8.2 Současně s Dílem je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré dokumenty, plány 
a jiné listiny, které Zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s Dílem či jeho 
provedením. 

 
 

Čl. IX 

Ostatní ustanovení 

9.1 Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění smlouvy bude mít uzavřenu pojistnou 
smlouvu na škody způsobené výkonem povolání projektanta ve výši min. 1.000.000,- 
Kč a že bude schopen doklad o pojištění na požádání objednateli předložit. 

9.2 Obě strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s možným 
zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech 
úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v 
budoucnu dojít. 

 

Čl. X 

Závěrečná ustanovení 

10.1 Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma 
stranami. Platnosti a účinnosti tato Smlouva nabývá podpisem oběma stranami. 

10.2 Tato Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, po dvou exemplářích pro 
každou ze smluvních stran. 

10.3 Veškeré dohody učiněné před podpisem této Smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, 
pozbývají dnem podpisu Smlouvy platnosti bez ohledu na funkční postavení osob, 
které předsmluvní ujednání učinily. 

10.4 Tato Smlouva se řídí úpravou dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Veškeré 
údaje a informace, které si strany sdělily při uzavírání této Smlouvy, jsou považovány 
za důvěrné, přičemž žádná ze stran je nesmí zpřístupnit či sdělit třetí osobě ani je 
použít v rozporu s jejich účelem pro potřeby vlastní. Poruší-li některá strana tuto 
povinnost a obohatí-li se tím, vydá druhé straně to, oč se obohatila. 

10.5 Odpověď strany této Smlouvy, ve smyslu § 1740 odst. 3 zák. č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění 
podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy. 
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10.6 Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že 
Smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a 
svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 
 
 
V Táboře dne      V Praze dne 
  
 
Za objednatele     Za zhotovitele                                                                   
    
   
 
 
…………………………….    …………………………….. 
Ing. Jiří Fišer      Ing. Šárka Balšánková 
starosta města     místopředseda představenstva 
Tábor       Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
 
 
 
 
 
       ………………………………. 

Ing. Jiří Frýba 
       člen představenstva 
       Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
 


