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Rekonstrukce pramenů - stavební práce . (` IlHU 

evidenční Číslo smlouvy ČHMU: 6/037/2020 
evideční Číslo smlouvy zhotovitel: 17-2020 

SMLOUVA 0 DÍLO 

V souladu S ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
(dále jen Ilobčanský zákoník") 

občanského zákoníku, v platném znění 

1. Smluvní strany 

Zhotovitel 
Obchodní jméno: 
Sídlo: 
Kontaktní adresa: 
Statutární orgán: 
Kontaktní spojení: 

Ing. Zdeněk Vacek 
ul. Míru 312, 769 01 Holešov 
ul. Míru 312, 769 01 Holešov 

mobil:  e-mail:

IČ: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

18163017 
CZ490410327 

Objednatel: 
Obchodní jméno: 
Sídlo: 
Statutární orgán: 
Zástupce ve věcech technických: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
IČ: 
DIČ: 

Český hydrometeorologický ústav 
Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany 

 rediteı ČHMÚ 
 vedoucí odd. hydrologie Brno, tel:

00020699 
CZ00020699 



2. Základní údaje 

2.1. Stavba /název/: Rekonstrukce pramenů - stavební práce 
Systémové číslo veřejné zakázky: N006/20N00026110, veřejná zakázka na 
stavební práce 

2.2. Místo plnění: 

DBČ název parcelní Č. katastrální území 
PB0411 Lovčice 1526 Lovčice u Kyjova (okres Hodonín) 
PB0415 Staré Hutě 441/1 Staré Hutě na Moravě (okres Uherské Hradiště) 
PB0425 Koryčany 2172 Koryčany (okres Kroměříž) 

3. Předmět smlouvy 

3.3. 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na základě této Smlouvy o dílo (dále jen ı›smlouva") a objednatel 
se zavazuje převzít a zaplatit cenu za jeho provedení. 
3.2. Předmětem této smlouvy je provedení rekonstrukce pramenů a zachycení podzemních vod na 
uvedených objektech PZV. 

Zhotovitel je povinen provést níže uvedené stavební práce: . Rekonstrukce pramenů a zachycení podzemních vod na výše zmíněných objektech dle 
dokumentace předložené objednatelem 

3.4. Zhotovitel je povinen postupovat podle připomínek objednatele. 
3.5 Zhotovitel je povinen pravidelně, nejlépe přímo na staveništi, informovat objednatele o postupu 
stavebních prací a konzultovat způsob realizace. Objednatel má pravo vyžadovat podrobné informace a 
vysvětlení zvolených postupů a může je rozporovat, je-li to v zájmu díla. 

4. Termín a cena 
4.1. Zhotovitel provede dílo V termínu: od 10/2020 do 10/2021 

4.2. Cena za dÍlO Činí částku ve výši 735 964,46 Kč bez DPH, DPH 21 % je 154 552,54 Kč, celková 
cena zakázky včetně DPH je stanovena na částku 890 517,- Kč včetně DPH. Rozpis nákladů na 
jednotlivé objekty je součástí přílohy č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. 
4.3. Tato cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná. 
4.4. Cenu lze překročit jen za těchto podmínek: . pokud v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb dané Z přidané hodnoty. 

pokud v průběhu plnění dodávky dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, 
které maji prokazatelný vliv na překročení ceny. 

5. Financování a placení 

. 

5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla na podkladě faktury, kterou vystaví 
zhotovitel po sepsání zápisu o předání a převzetí díla. Součástí fakturace je vždy předávací protokol 
stavby či díla a rozpočet za provedené práce na jednotlivých objektech. 
Faktura musí obsahovat všechny zákonem a smlouvou dane náležitosti. 
5.2. Objednatel se zavazuje zaplatit fakturu do 30 kalendářních dnů od prokazatelného doručení 
objednateli. Poslední daňový doklad V kalendářním roce musí být zadavateli doručen nejpozději 
10. prosince příslušného roku. 
5.3. Objednatel může fakturu vrátit v případě, kdy: 

obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje 

obsahuje chybné cenové údaje 
Objednatel musí fakturu vrátit do data její splatnosti, jinak je V prodlení S placením částky, která byla 
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fakturována správné. 

6. Způsob prøvádëní a předání předmětu díla 

6.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku. 

6.2. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště O pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se 
zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy /zejména se jedná o údaje o časovém postupu 
prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od projektu, apod./. Objednatel je povinen sledovat obsah 
deníku a k zápisem zhotovitele připojovat své stanovisko. 

6.3. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele k prověření jím provedených prací, 
které budou v dalším průběhu prací zakryty. Pokud objednatel, ač řádně vyzván 3 dny předem, nedostaví 
se k prohlídce prací, zhotovitel může pokračovat v další realizaci prací a příslušné práce zakrýt. 

6.4. Splnëním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby a podepsání zápisu o předání a převzetí 
stavby. K převzetí předmětu díla vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 3 pracovní dny předem. O 
předání a převzetí předmětu d ia bude pořízen písemný zápis, který bude obsahovat prohlášení 
objednatele, že předmět díla přejímá a soupis případných drobných vad díla (které nesmějí bránit jeho 
užívání), včetně lhůty k jejich odstranění. 
6.5. Smlouvy o právu majícím povahu služebnosti není nutně mít podepsané do konce realizace díla, tedy 
do 10/2021. Zhotovitel se však zavazuje ji dokončit v co nejkratším možném termínu po ukončení realizace 
díla. 

7. Staveniště 

7.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosto práv třetích osob, 
v jednom dni. 

7.2. Vytyčení všech stávajících podzemních rozvodů, vytyčení základních výškových a směrových bodů 
zajistí zhotovitel stavby. 

7.3. Zařízení staveniště V rozsahu uvedeném v dokumentaci si celé zabezpečuje zhotovitel. Cena za 
vybudování, úpravy stávajících zařízení pro účely zařízení staveniště a cena likvidace zařízení staveniště 
je součástí smluvní ceny. Material zbylý po demontáži zařízení staveniště je majetkem zhotovitele. 

7.4. Vzhledem k povaze a charakteru rekonstruovaných pramenů, není třeba při jejich rekonstrukci mít 
vyhotovený plán BOZP se zajištěním koordinátora ze strany objednatele. 
7.5. Objednatel nenese odpovědnost za Škody a újmy, pokud při realizaci nebudou dodrženy podmínky 
BOZP ze strany zhotovitele. 

8. Vady díla 

8.1. Objednatel a zhotovitel dohodli záruční lhůtu týkající se díla 60 měsíců a počíná běžet následující den 
po předáním díla, či jeho samostatné části. 

8.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které by se projevily kdykoliv v průběhu záruční doby. Objednatel je 
povinen výskyt vady zhotoviteli bezodkladně písemně oznámit. Místem pro oznámení vad díla je sídlo 
zhotovitele. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit v termínu písemně dohodnutém 
S objednatelem. Lhůta pro odstranění řádné reklamovaných vad objednatele, se stanovuje nejvýše na 30 
kalendářních dnů. Vady na díle, vzniklé po převzetí díla objednatelem zásahy třetích osob, vyšší mocí, 
neodborným užíváním nebo zanedbáním údržby zhotovitel odstraní bez zbytečného odkladu na náklady 
objednatele. 
8.3. Vpřipadé, že zhotovitel neodstraní reklamované vady díla ani v dalším sjednaném termínu je 
objednatel oprávněn zadat jejich odstranění dalšímu subjektu na náklady zhotovitele. 
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9. Smluvní pokuta 

9.1. Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění výše uvedených závazků z této smlouvy zaplatit 
oprávněné straně tyto pokuty: 

- za prodlení zhotovitele se splněním sjednané doby pro provedení díla smluvní pokutu ve výši 1 °/ø Z ceny 
díla za každý započatý den prodlení 

- za prodlení objednatele se zaplacením ceny za provedení díla ve výši 0,05 % Z dlužné částky za každý 
den prodlení 

u specifických smluv možno změnit smluvní pokutu dle zásady přiměřeností 

10. Jiná ujednání 

10.1. Zhotovitel je povinen zde doplnit obchodní podmínky ve smlouvě neobsažene tak, jak jsou 
stanoveny V zadávací dokumentaci. 

10.2. Dodatečná smluvní ujednání 

3) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel nabízel, dával, 
přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, 
at' již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při 
provádění smlouvy, 
nebo zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke 
škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačeni a snížení výhod volné a 
otevřené soutěže. 

b) Zhotovitel je povinen na žádost Objednavatele či příslušného kontrolního orgánu jako osoba 
povinná poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly (viz. § 2 pism. e) zákona č. 
320/2001 Sb. o finanční kontrole) při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 
s úhradou zboží nebo služeb Z veřejných výdajů. 

11. Závěrečná ustanovení 

11.1. Tato nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv 
na základě zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv) způsobem dle ustanovení § 5 zákona o registru smluv. 

11.2. Smlouva může být měněna písemnými dodatky na návrh kterékoliv ze smluvních stran. 

11.3. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, nejpozdeji do listopadu 2021, bez možnosti výpovědi. 

11.4. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit na základě oboustranné dohody, nebo odstoupení ze 
zákonných důvodů. 

11.5. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích S platností originálu, Z nichž každá strana obdrží jedno 
podepsané vyhotovení. 

11.6. ČHMÚ osobní údaje subjektů údajů zpracovává pouze za účelem uzavření tohoto smluvního vztahu 
V souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a S 

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 
osob V souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochrano osobních údajů). Bližší informace týkající se zpracování osobních 
údajů naleznete na stránkách správce: http://portaI.chmi.cz/o-nas/ochrana-osobnich-udaju nebo Vám je 
správce na požádání poskytne. 

11.7. Smluvní strany berou na vědomí, že ČHMÚ je bez ohledu na rozhodné právo smlouvy povinným 
subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv (dále jen ,,Zákon o registru") a 
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tato smlouva a její související dodatky budou zveřejněny ze strany ČHMÚ V registru smluv v souladu S 

ustanovením § 5 příslušného zákona do 30 dnů od podpisu smluvních stran. Pokud se na obsah smlouvy 
a její časti vztahuje výjimka Z povinnosti uveřejnění na základě ustanovení § 3 zákona o registru smluv, 
ČHMÚ, jako povinný subjekt a účastník smluvního vztahu, si tímto vyhrazuje pravo určit rozsah 
znečitelnëní jejího obsahu S ohledem na výjimky ze zákona o registru smluv. 

11.7. Smluvní strany prohlašuji, že si smlouvu řádně přečetly, sjejim obsahem jsou srozuměny a na 
důkaz toho připojuji své podpisy. 

Vpraze dne 23. 10. 2020 V Holešova dne 2 Q,  A U ,  2 0 2 0  

za objednatele 

ředitel ČHMÚ 

za zhotovitele 

jednatel firmy 
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