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SMLOUVA O DÍLO  
č. S/ŘVC/084/OSE/SoD/2016  (evid. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) 
č.                    (evid. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) 

(dle ust.  § 2586 a  násl.  zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v  platném znění) 

Modernizace servisního plavidla Praha 

Zpracování technické specifikace pro výběr zhotovitele a dozor na modernizaci 
 

I. SMLUVNÍ STRANY  

OBJEDNATEL : 

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím 
ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina 
č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11) 

Sídlo: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15 

Osoba oprávněná 
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel 

IČ: 67981801 

Peněžní ústav: Česká národní banka, pobočka Praha 1 

Číslo účtu: 2006-8322071/0710 

a 

ZHOTOVITEL: 

Obchodní firma:    ČSPL,a.s. 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 
1458. 

Sídlo:          Děčín I, Karla Čapka 211/1, PSČ 40591 

Osoba oprávněná 
k podpisu SMLOUVY:  Ing. Milan Raba, statutární ředitel 

IČ:            26301504 

DIČ:           CZ26301504 

Peněžní ústav:     ČSOB, a.s., pobočka Brno 

Číslo účtu:        
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II. OSOBY OPRÁVNĚNÉ K JEDNÁNÍ 

Ve vzájemném styku SMLUVNÍCH STRAN jsou mimo osoby uvedené v článku I. výše dále 
oprávněny jednat o realizaci závazků dohodnutých ve SMLOUVĚ, ale nejsou oprávněni 
SMLOUVU měnit či rušit, tito zaměstnanci (osoby): 

Za OBJEDNATELE ve věcech obchodních a smluvních  Ing. Lubomír Fojtů 
 tel. +420 225 131 731 
 fax +420 225 131 733 
 e-mail: fojtu@rvccr.cz 
 http: //www.rvccr.cz 

Za OBJEDNATELE ve věcech technických a realizačních        Ing. Jan Bukovský, Ph.D. 
 tel. +420 225 131 741 
 fax +420 225 131 733 
 e-mail: bukovsky@rvccr.cz 
 http: //www.rvccr.cz 
                
                

Za ZHOTOVITELE ve věcech obchodních a smluvních:         Ing. Milan Raba 
 tel. +420  
 fax +420  
 e-mail:  
 http: //www.cspl.cz 

Za ZHOTOVITELE ve věcech technických a realizačních:                  
 tel. +420 
 fax +420 
 e-mail:  
 http://www.cspl.cz 

 

III. PŘEDMĚT SMLOUVY 
1. Na základě této SMLOUVY se ZHOTOVITEL zavazuje OBJEDNATELI na svůj náklad a nebezpečí 

provést DÍLO, jak je definováno v čl. IV. této SMLOUVY, a OBJEDNATEL se zavazuje takto 
provedené DÍLO převzít a zaplatit ZHOTOVITELI dohodnutou SMLUVNÍ CENU, to vše za podmínek 
sjednaných v této SMLOUVĚ a SMLUVNÍCH PODMÍNKÁCH OBJEDNATELE. 

IV. PŘEDMĚT DÍLA  

1. DÍLEM, které se ZHOTOVITEL na základě této SMLOUVY zavazuje provést, je „Zpracování 
technické specifikace pro výběr zhotovitele a dozor na modernizaci“ včetně souvisejících 
činností pro investiční akci „Modernizace servisního plavidla Praha“. 

 DÍLO je realizované v rámci investiční akce „Modernizace servisního plavidla Praha“ číslo 
511 553 0003. Financováno z položky „Investiční akce s RN do 20 mil. Kč“, ISPROFOND 500 
554 0002. 

 Common Procurement Vocabulary (CPV) 71320000-7.  

1.1. Technické  parametry investi ční akce „Modernizace servisního plavidla Praha“  
 Investiční akce „Modernizace servisního plavidla Praha“ představuje modernizaci servisního 

plavidla SP 150, tvořeného sestavou tlačného remorkéru TR 567 a servisního tlačného člunu 
TČ 101845. 
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Současný technický stav a pot řeba modernizace: 
Remorkér TR 567: 
- v rámci stavby servisního plavidla v roce 1999 se práce soustředily primárně na přestavbu 

tlačného člunu na servisní plavidlo, přičemž remorkér postavený v roce 1981 zůstal prakticky 
nezměněn. 

- jak vyplývá z technické prohlídky plavidla, hlavním rizikovým faktorem je havarijní stav bloků 
obou motorů a zkorodovaná obšívka. Tato poškození jsou tak zásadní, že pokud nedojde k 
výměně motoru a obšívky včetně zkorodovaných částí konstrukce v roce 2016, lodní motory 
přestanou být funkční a plavidlo bude nutné odstavit. Lodní motory je nutné vyměnit, neboť 
se v současnosti již nevyrábí a tudíž je vyloučeno získat náhradní díly s příslušnou zárukou. 

- výměna motorů představuje velký zásah do konstrukce plavidla a vyžaduje demontáž celé 
nástavby. Z tohoto důvodu je efektivní zároveň provést obnovu i dalších systémů a 
konstrukcí plavidla. Tato obnova nebude vyžadovat delší odstavení remorkéru z provozu 
(spojené s potřebou zajištění náhradního remorkéru), přičemž bude eliminována potřeba 
dalšího odstavení remorkéru v průběhu následujících cca 8 let. 

 
Tlačný člun TČ 101845 – servisní plavidlo SP 150: 
- s ohledem na zpřísněné ekologické předpisy pro plavidla přepravující nebezpečné náklady 

(ADN) je potřebná úprava plavidla zhotovením dvojitého dna. 
- díky možnému souběhu s rekonstrukcí remorkéru je účelné úpravu člunu uskutečnit zároveň, 

neboť dojde k úspoře prostředků na náhradní zabezpečení servisního plavidla 
Nezbytnost modernizace tlačného člunu vychází z potřeby splnění požadavků současných 

zpřísněných předpisů pro plavidla přepravující nebezpečný náklad.  
 
Výsledky technické prohlídky jsou uvedeny v Příloze č. 2. SMLOUVY. 
Zároveň bude dořešeno vybavení plavidla pro bezpečný provoz technologií v majetku ŘVC (nové 

výdejní stojany jako náhrada za stávající, které jsou nyní v majetku nájemce apod.) 
 
 
Rozšíření nabídky služeb: 
a) umožnění nezávislého provozu remorkéru a tlačného člunu tvořícího servisní plavidlo 
Současný systém elektrických rozvodů včetně ovládání technologie čerpání pohonných hmot 

vyžaduje prakticky nepřerušené spojení remorkéru a tlačného člunu. Je tak téměř vyloučeno 
využívat remorkér i pro jiné účely provozu vodní cesty a vodní dopravy v centru Prahy, kdy by 
bylo možné sestavu rozpojit a ponechat tlačný člun na vývazišti. Jedná se například o 
spolupráci při odvozu plovoucích zařízení do ochranného přístavu při nástupu povodně, kdy 
je v centru Prahy nedostatek trakčních plavidel. Poskytování služby ze strany státu je 
spolehlivým prostředkem pro zvýšení bezpečnosti, neboť není riziko nedostupnosti plavidla 
jako v případě remorkérů v soukromém vlastnictví. Další příležitostí je zajišťování manipulace 
např. s plavidly pro shromažďování a odvoz komunálního odpadu.  

Specifickou úlohou jsou požadavky na výpomoc v havarijních situacích při vyprošťování plavidel. 
Z tohoto důvodu bude remorkér dovybaven potřebným zařízením na nouzové vytahování 
nasedlých plavidel. 

b) tankování nafty a benzínu do malých plavidel 
Servisní plavidlo bude mít výdajní zařízení uzpůsobeno také pro tankování nafty do malých 

plavidel a doplněno bude kompletní zařízení pro tankování benzínu. 
 
 
 
 



 SoD č. S/ŘVC/084/OSE/SoD/2016     (ev. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)                  Strana 4/22 
SoD č.                                     (ev. číslo SMLOUVY  ZHOTOVITELE) 

Konkrétní rozsah prací v rámci modernizace: 
Požadavky na technické řešení modernizace sestavy servisního plavidla jsou následující: 

- provedení výměny obšívky remorkéru, s výměnou zkorodovaných prvků konstrukce 
- výměna oken, dveří, světlíků, podlah, izolace, povrchů stěn, nábytku a vybavení nástavby a 

kormidelny remorkéru, jejichž životnost již skončila, včetně úpravy interieru pro kontakt 
s klienty 

- obnova nátěru plavidel (včetně vnitřních prostor remorkéru a člunu a vybavení informačními 
prvky dle vzorového designového řešení, které předá OBJEDNATEL 

- obnova výdřevy tlačných čel 
- doplnění zařízení na nouzové vytahování plavidel 

- výměna hlavních motorů a převodovek remorkéru, s tím související napojení na systémy 
- výměna systémů pitné vody, odpadní vody, hydrauliky a topení remorkéru 
- výměna kabeláže, rozvaděčů a ovládacích prvků elektroinstalace remorkéru, včetně baterií a 

jejich zabudování, spolu s oddělením napájení člunu, úprava elektroinstalace na člunu 
včetně zabezpečovacího zařízení a ovládacích prvků technologie pro umožnění odpojení 
remorkéru a autonomní provoz člunu, včetně výměny baterií  

- umístění doplňkového pracoviště na člunu (bez zázemní pro obsluhu) pro měření odběrů a 
účtování prodeje pohonných hmot bez přítomnosti remorkéru 

- náhrada mazacího lisu kormidelního zařízení samomazným pouzdrem dle nařízení 
2006/87/ES 

- doplnění radaru, vyvedení monitoru AIS z počítače v kormidelně do provozní místnosti 
remorkéru, nové 2 lodní radiostanice včetně antén + přenosná, s vyvedením do provozní 
místnosti remorkéru  

- kontrola těsnosti současné ocelové podlahy, místně oprava, zhotovení dvojitých boků a 
úprava mezidnového prostoru tlačného člunu, včetně drenážního systému 

- osazení dvojitého (popř. dvou stojanů) výdejního stojanu na naftu bez spotřební daně s 
hadicí délky 15 m s výdejní pistolí DN 25 a DN 19, jako náhrada stávajícího 

- osazení výdejního stojanu pro tankování zdaňované nafty s výdejní pistolí DN 19, jako 
náhrada stávajícího 

- doplnění nádrže na benzín s čerpadlem, výdejním stojanem a technologií ovládání 

- doplnění odběrné sestavy na zásobování plavidel pitnou vodou z břehové hadicové přípojky 
C52, včetně měření 

- doplnění měřících zařízení do nádrží, s centralizovaným sběrem a zobrazováním dat včetně 
ukládání v elektronické formě zpracovatelné pomocí PC, včetně PC s připojením na 
internet pro účtování služeb 

- obnova a doplnění dalších potřebných technologií, vybavení a výstroje na konci životnosti, 
obnova čerpadla vody, odvětrání fekální nádrže a hasících systémů 

- zajištění veškerých požadavků na sestavu plavidel nezbytných dle předpisů v platném znění 
pro lodní osvědčení plavidla včetně provozu uvedené technologie na vodních cestách 
v ČR. 

 
 

 1.2. Detailní specifikace p ředmětu díla  

V rámci plnění předmětu díla dle této SMLOUVY se ZHOTOVITEL zavazuje provést následující 
práce: 

A. Zhotovení technické specifikace pro výb ěr zhotovitele (dále též jen „technická 
specifikace“), odpovídající Zadávací dokumentaci dle §44 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, v platném znění.  
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1)    Zhotovení technické specifikace charakterizující veškeré práce zahrnuté do 
modernizace formou textové části a schémat, včetně nezbytně nutného oměření 
technologií na plavidle, v podrobnosti dostatečně vymezující naplnění podmínek pro 
provoz plavidla dle platných předpisů a dále do podrobností nezbytných pro 
zpracování nabídky na veřejnou zakázku na služby spočívající v provedení 
modernizace plavidla (viz. §44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v 
platném znění), tj. do té míry podrobností, která umožní sestavení výkazu výměr 
dodávek a služeb. Zakázka na provedení modernizace plavidla bude následně 
zadávána v režimu zpracování výrobní dokumentace a provedení modernizačních 
prací včetně dodávek a instalace technologií, pro což musí být technická specifikace 
dostatečným podkladem. Technická specifikace nebude omezovat konkrétní 
technické provedení, které bude předmětem nabídky uchazeče ve veřejné zakázce 
na provedení modernizace, ale bude předepisovat veškeré požadavky na výkon nebo 
funkci podle § 46 odst. 4 nebo 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v 
platném znění.  

2a)  Projednání a zajištění vyjádření a podmínek dozorčího orgánu (osoby oprávněné 
provádět technické prohlídky plavidel) k provedení modernizace a o souladu 
navrženého řešení s platnými předpisy pro provoz plavidel včetně dopravy a 
manipulace s nebezpečným zbožím (distribuovaná paliva, shromažďované odpady). 

2b) Doplnění plnění dle bodu A1) o úpravy v rámci modernizace neuvedené v čl. IV odst. 
1.1.,jejichž potřeba byla identifikována až na základě zjištění během plnění DÍLA a na 
základě požadavků dozorčího orgánu. V případě schválení práce OBJEDNATELEM má 
ZHOTOVITEL právo na odměnu stanovenou ve výši hodinové sazby dle této smlouvy, a 
počtu hodin, který písemně před zahájením prací předloží OBJEDNATELI a ten jej 
odsouhlasí. Celkový předpokládaný rozsah hodin je 30 hodin. 

3) Vyhotovení harmonogramu cyklické údržby, specifikující plán kontrolních a 
údržbových výkonů na plavidle včetně kompletní technologie 

4) Soupis dodávek a služeb s výkazem výměr (přiměřená aplikace §44, odst. (4), 
písmeno b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění) 

Soupis dodávek a služeb bude obsahovat veškeré dodávky a služby obsažené 
v modernizaci plavidla a technicky řešené v technické specifikaci, který bude 
jednoznačně specifikovat objemy prací, materiálů a konstrukčních prvků.  

Položky budou charakteru kumulovaných položek celkových konstrukcí nebo 
technologických kompletů, které nejsou závislé na konkrétním zvoleném výrobku či 
dodavateli. Zároveň budou měřitelným způsobem vyjadřovat množství tam, kde je to 
dostatečně účelné a nezbytné pro sestavení nabídkové ceny ze strany uchazeče na 
zhotovení modernizace a následnou kontrolu řádného provedení (např. ks, m2, m). 
Parametry, které nejsou pro řádný provoz zařízení nezbytné a mohou být zvoleny 
uchazečem při volbě vhodného provedení, nebudou v soupisu dodávek a služeb 
stabilizovány. Soupis dodávek a služeb nebude předepisovat žádné pomocné 
konstrukce nebo práce pro provedení modernizace, které nejsou přímou součástí 
výsledku zhotovení dodávky nebo služby a tyto konstrukce a práce budou součástí 
kumulovaných položek 

ZHOTOVITEL se ve všech položkách vyvaruje označení konkrétních komerčních 
výrobků (např. jméno výrobce a typ výrobku, katalogové číslo apod.). Součástí 
položkového rozpočtu nesmí být rezerva na nepředvídané náklady nebo položky bez 
konkrétního vymezení s množstvím v procentech nákladů. 

U každé položky bude doložen odkaz na konkrétní část technické specifikace či 
schémat, kde je množství vypočteno, pokud tato samostatná část existuje. Pokud je 
uvedeno ve více částech technické specifikace, musí být u položky uveden i 
konkrétní výpočet množství z jednotlivých složek. 



 SoD č. S/ŘVC/084/OSE/SoD/2016     (ev. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)                  Strana 6/22 
SoD č.                                     (ev. číslo SMLOUVY  ZHOTOVITELE) 

Použití položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb musí být v souladu se 
zásadou řádného finančního řízení, to jest se zásadami hospodárnosti, účinnosti 
a efektivity. Uplatnění těchto zásad znamená, že způsobilé výdaje projektu jsou 
sníženy o výnos (příjem) z vykázaného výzisku. Podrobnou identifikaci všech výzisků 
včetně předpokládaného množství a charakteru vyzískaného materiálu provede 
ZHOTOVITEL dle metodického postupu ŘVC ČR formou samostatného listu výkazu 
výměr. 

Výkaz výměr bude obsahovat podrobnou identifikaci všech výzisků včetně 
předpokládaného množství a charakteru vyzískaného materiálu, bez uvedení 
ocenění (např. železný šrot).  

5) Technické podmínky (viz. §44, odst. (3), písmeno b) zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, v platném znění) dle §45 a §46 uvedeného zákona 

Každá agregovaná položka bude mít přiřazeny detailní technické podmínky 
(obsahující specifikaci obsahu agregované položky a návrhových kvalitativních a 
funkčních parametrů, které musí výsledek díla naplňovat) a aplikaci kontrolních 
postupů množství a kvality ve smyslu „Kontrolní knihy stavby“ specifikující 
požadované zkoušky a měření dokladující při provádění prací splnění parametrů jako 
jsou poloha, tvar, rozměry, jakost a ostatní charakteristiky dle požadavků závazných 
předpisů. 

6) Kontrolní kniha stavby 

Kontrolní kniha stavby bude provázána s výkazem výměr a s technickými 
specifikacemi, a to v podobě konkrétních položek, přičemž postupy kontrol budou 
zobecněny a parametry budou uvedeny formou odkazu na výkaz výměr a technické 
specifikace (budou-li k dispozici). Kontrolní kniha stavby bude dále řešit potvrzování 
kvality a množství při dílčím měsíčním plnění a při kompletním dokončení dané 
položky. Zároveň bude specifikovat rozsah a formu zkoušek a měření, které 
zabezpečí zhotovitel, a bude specifikovat formu potvrzení správnosti dozorem. 

OBJEDNATEL předloží vzorovou Kontrolní knihu stavby, ZHOTOVITEL provede její 
aplikaci na podmínky modernizace plavidla a pro odpovídající položky zajistí její 
vypracování ve formě a rozsahu dle vzorové Kontrolní knihy stavby. 

7) Kontrolní rozpočet 

Pro OBJEDNATELE vypracuje ZHOTOVITEL ocenění soupisu dodávek a služeb 
s výkazem výměr formou běžných cen na trhu nebo kalkulováním jako R-položka 
s uvedením všech zdrojů, z nichž byla zkalkulována, a přesného výpočtu kalkulace.  

V rozpočtu bude podrobná identifikace všech výzisků ve smyslu výkazu výměr 
oceněna ZHOTOVITELEM dle metodického postupu ŘVC ČR. 

 

B. Dozor na provád ění modernizace . 

Součástí práce ZHOTOVITELE je zajištění pravidelného dozoru nad prováděním 
modernizace, s kontrolou plnění požadavků kvality a množství specifikované 
v dokumentaci. V rámci dozoru jsou zkoušky potvrzovány formou v rámci Kontrolní knihy 
stavby a pro objednatele je potvrzováno naplňování kvalitativních a kvantitativních 
požadavků naplnění jednotlivých položek soupisu dodávek a služeb ze strany zhotovitele 
modernizace plavidla. Pro vyloučení pochybností se nejedná o dozor podle vyhlášky č. 
223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve 
znění pozdějších předpisů. ZHOTOVITEL má právo na odměnu stanovenou ve výši 
hodinové sazby dle této smlouvy, a počtu hodin, který písemně před zahájením prací 
předloží OBJEDNATELI a ten jej odsouhlasí. Celkový předpokládaný rozsah hodin je 450 
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hodin. Dozor bude prováděn v místě plnění, tj. v Praze (případné náklady na zajištění 
dopravy do jiného místa zajistí zhotovitel modernizace plavidla). 

V. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

1. ZHOTOVITEL je povinen plnit své povinnosti podle této SMLOUVY v souladu s právními 
předpisy, řádně a včas. ZHOTOVITEL odpovídá za VADY DÍLA za podmínek stanovených 
v Obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této SMLOUVY. 

2. ZHOTOVITEL je povinen při plnění této SMLOUVY postupovat vždy v souladu s oprávněnými 
zájmy OBJEDNATELE, které zná nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem mohl znát, a řídit 
se příkazy a požadavky OBJEDNATELE. Pokud ZHOTOVITEL při plnění povinností dle této 
SMLOUVY případně zjistí, že příkazy udělené OBJEDNATELEM nebo jeho požadavky jsou 
nevhodné, je povinen OBJEDNATELE na nevhodnost jeho příkazů nebo požadavků včas 
upozornit. Od příkazů udělených OBJEDNATELEM je ZHOTOVITEL oprávněn se odchýlit, jen 
je-li to naléhavě nezbytné v zájmu OBJEDNATELE a ZHOTOVITEL nemůže včas obdržet jeho 
souhlas. 

3. ZHOTOVITEL je povinen mít ke všem činnostem, které na základě této SMLOUVY poskytuje, 
veškerá oprávnění požadovaná obecně závaznými právními předpisy, technickými 
předpisy a jinými oborovými předpisy upravujícími plnění povinností ZHOTOVITELE dle této 
SMLOUVY, ledaže bude některé z těchto činností provádět prostřednictvím 
SUBDODAVATELE, který je držitelem takových oprávnění. V případě porušení této 
povinnosti ZHOTOVITELEM je OBJEDNATEL oprávněn odstoupit od SMLOUVY. 

4. Při plnění této SMLOUVY je ZHOTOVITEL povinen za všech okolností postupovat s odbornou 
péčí a splnění této povinnosti OBJEDNATELI na jeho výzvu doložit. V případě pochybností 
se bude mít za to, že ZHOTOVITEL s náležitou odbornou péčí nepostupoval. 

5. ZHOTOVITEL je povinen nejpozději ke dni účinnosti této SMLOUVY na svoje riziko a náklady 
sjednat pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu jeho podnikatelské 
činnosti OBJEDNATELI nebo třetím osobám s pojistnou částkou ve výši alespoň 1.000.000,- 
Kč (včetně pojištění finanční škody). Maximální spoluúčast ZHOTOVITELE na pojistné 
události může dle této pojistné smlouvy činit nejvýše 100.000,- Kč. ZHOTOVITEL je povinen 
udržovat toto pojištění v platnosti až do kolaudace STAVBY a odstranění všech jejích vad a 
nedodělků. OBJEDNATEL je oprávněn kdykoliv během doby uvedené v předchozí větě 
požadovat, aby ZHOTOVITEL prokázal splnění povinností dle tohoto odstavce, a 
ZHOTOVITEL je povinen této žádosti bez zbytečného odkladu vyhovět. 

6. ZHOTOVITEL je povinen postupovat tak, aby v navazujících stupních technické specifikace, 
resp. při realizaci investiční akce, nedocházelo k nárůstu ZHOTOVITELEM odhadovaných 
nebo skutečných nákladů investiční akce oproti stupňům předchozím. Za porušení této 
povinnosti ZHOTOVITEL nebude odpovídat do té míry, do jaké bude nárůst 
předpokládaných nákladů prokazatelně vyvolán: 

a) požadavky OBJEDNATELE, které dříve ZHOTOVITELI nebyly známy a ani při vynaložení 
odborné péče mu dříve známy být nemohly (povinnost ZHOTOVITELE neustále dbát 
o to, aby měl včas k dispozici všechny informace, podklady a provedeny všechny 
průzkumy nezbytné pro řádné plnění předmětu této SMLOUVY dle čl. V. odst. 13 této 
SMLOUVY není dotčena); 

b) změnami obecně závazných právních předpisů nebo závazných technických či 
oborových předpisů majících vliv na změnu předpokládaných nákladů investiční 
akce; 

c) změnou ocenění stavebních prací v důsledku plynutí času, jestliže ZHOTOVITEL 
prokazatelně doloží důvodnosti rozdílu mezi dřívějším oceněním a následným 
oceněním prostřednictvím materiálů obvykle používaných v České republice pro 
oceňování prací; 

d) rozdílem mezi tržní cenou příslušných prací nabídnutou zhotovitelem investiční akce 
a oceněním prací ZHOTOVITELEM, jestliže ZHOTOVITEL prokazatelně doloží důvodnost 
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rozdílu mezi tržní cenou a cenou uváděnou v materiálech obvykle používaných v 
České republice pro oceňování prací; 

e) dříve neznámými požadavky příslušného úřadu, jiných správních orgánů nebo 
účastníků řízení, pokud tyto požadavky kogentně nevyplývají z platných právních 
předpisů, ČSN, vzorových listů infrastruktury vodních cest, technických kvalitativních 
podmínek nebo jakýchkoliv závazných technických či oborových předpisů, jejichž 
nedodržení by vedlo k porušení povinností ZHOTOVITELE dle této SMLOUVY nebo k 
VADÁM DÍLA dle této SMLOUVY; 

f) nově zjištěnými skutečnostmi, které nebyly a ani při vynaložení odborné péče 
nemohly být ZHOTOVITELEM dříve zjištěny; 

g) vyšší mocí, kterou se pro účely tohoto písmene g) rozumí skutečnost, jež nastala 
nezávisle na vůli ZHOTOVITELE a nelze rozumně předpokládat, že by ZHOTOVITEL tuto 
skutečnost nebo její následky odvrátil nebo překonal, a dále, že by v době uzavření 
SMLOUVY tuto skutečnost předvídal. 

7. ZHOTOVITEL je povinen zajistit, že jednotlivé části technické specifikace určitého stupně, 
zejména její textová část, schémata část a výkaz výměr, budou vzájemně plně 
konzistentní a nebudou si žádným způsobem odporovat ani nebudou vykazovat jakékoliv 
chyby či nedodělky, které by vedly k jakýmkoli pochybnostem o jejich úplnosti, správnosti 
či vzájemné úplné provázanosti. 

8. ZHOTOVITEL je povinen vypracovat technické specifikace každého stupně tak, aby 
zahrnovala veškeré práce nezbytné k řádnému provedení investiční akce a aby kalkulace 
objemů prací a odhad nákladů byly co možná nejvěrnějším odhadem skutečných 
budoucích parametrů a nákladů investiční akce; do odhadu nákladů investiční akce není 
ZHOTOVITEL oprávněn zahrnovat žádnou položku pro rezervu ani žádnou jinou položku s 
obdobným významem. Za porušení povinnosti podle první věty tohoto odstavce se 
nebude považovat, pokud ZHOTOVITEL při vypracování technické specifikace daného 
stupně nezbytnost určité práce při vynaložení veškeré odborné péče nepředvídal a ani s 
přihlédnutím ke všem okolnostem nemohl předvídat. 

 Porušení povinnosti dle předchozí věty bude považováno za porušení povinnosti 
ZHOTOVITELE postupovat s odbornou péčí (zejména ve vztahu k aplikaci čl. V. odst. 6 
písm. f) této SMLOUVY). 

9. Je-li součástí technické specifikace určitého stupně výkaz výměr, je ZHOTOVITEL povinen 
vyvinout maximální úsilí, aby výkaz výměr přesně a správně vymezoval jednotlivé položky 
prací a obsahoval přesné kalkulace objemů těchto prací. Pokud vyjde najevo, že výkaz 
výměr vyhotovený ZHOTOVITELEM obsahuje chybně stanovené nebo nepřesné položky 
prací, vůbec neobsahuje nezbytné položky prací, obsahuje nadbytečné položky prací 
nebo obsahuje chyby v kalkulovaných objemech položek prací, bude se jednat o porušení 
této SMLOUVY.  

10. ZHOTOVITEL je povinen zajistit, že jím vypracované technické specifikace všech stupňů 
budou v souladu s:  

a) veškerými platnými a účinnými právními předpisy;.  

b) veškerými platnými a závaznými normami; 

c) veškerými platnými a závaznými technickými či oborovými předpisy; 

d) veškerými platnými vzorovými listy infrastruktury vodních cest; 

e) veškerými platnými technickými kvalitativními podmínkami staveb ŘVC ČR;  

f) veškerými platnými vzorovými listy a technickými podmínkami; 

g) veškerými platnými, avšak nezávaznými normami, 

      h)   požadavky OBJEDNATELE. 
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Pro účely řešení případných rozporů mezi dokumenty uvedenými výše pod písm. a) až g) 
se stanoví jejich priorita sestupně v pořadí písmen a) až g), tj. platné a účinné právní 
předpisy mají nejvyšší prioritu a platné a nezávazné normami mají nejnižší prioritu. 
Případné rozpory mezi dokumenty spadajícími do téže kategorie budou řešeny v souladu 
s obecně závaznými předpisy a zásadami právního řádu České republiky.  

Jestliže kdykoliv v průběhu plnění SMLOUVY vyjde najevo, že postup dle kteréhokoliv 
z dokumentů uvedených výše pod písm. d) až g), který není obecně závazný, by mohl 
vést ke zvýšení ceny investiční akce oproti situaci, kdy by nebylo postupováno podle 
takového obecně nezávazného dokumentu uvedeného výše pod písm. d) až g), je 
ZHOTOVITEL povinen OBJEDNATELE bez zbytečného odkladu poté, kdy tuto skutečnost 
zjistil nebo při vynaložení odborné péče měl zjistit, podrobně informovat, v čem spočívá 
daný postup dle příslušného obecně nezávazného dokumentu, jaký vliv by na investiční 
akci mělo jeho provedení či neprovedení a s jakými náklady by jeho provedení či 
neprovedení bylo spojeno. OBJEDNATEL v návaznosti na informaci poskytnutou 
ZHOTOVITELEM dle předchozí věty rozhodne, zda má ZHOTOVITEL v daném případě dle 
příslušného dokumentu postupovat, či zda se od něj má odchýlit. Pro vyloučení 
jakýchkoliv pochybností se stanoví, že ZHOTOVITEL má tuto povinnost od samého počátku 
plnění této SMLOUVY. 

11. Není-li v této SMLOUVĚ výslovně stanoveno jinak, je ZHOTOVITEL povinen obstarat veškerá 
rozhodnutí, povolení, stanoviska, souhlasy, vyjádření a jiné úkony příslušných správních 
orgánů a třetích osob potřebná k řádnému provedení DÍLA. Tato rozhodnutí, povolení, 
stanoviska, souhlasy, vyjádření a jiné úkony je ZHOTOVITEL povinen plně zohlednit v jím 
vypracovávané dokumentaci příslušného stupně; v případě pochybností ZHOTOVITELE o 
nutnosti nebo vhodnosti zohlednění určitého rozhodnutí, povolení, stanoviska, souhlasu, 
vyjádření nebo jiného úkonu je ZHOTOVITEL povinen vyžádat si pokyn OBJEDNATELE.  

12. není obsazeno  

13. ZHOTOVITEL je povinen neustále dbát o to, aby měl včas k dispozici všechny informace, 
podklady a provedeny všechny průzkumy nezbytné pro řádné plnění předmětu této 
SMLOUVY. Jestliže OBJEDNATEL ve lhůtě stanovené v této SMLOUVĚ neposkytne 
ZHOTOVITELI informaci nebo podklad nebo nezajistí provedení průzkumu, které má 
OBJEDNATEL výslovně poskytnout nebo zajistit ve smyslu čl. VIII. této SMLOUVY, požádá 
ZHOTOVITEL bez zbytečného odkladu OBJEDNATELE o poskytnutí takové informace nebo 
podkladu nebo zajištění takového průzkumu.  

 OBJEDNATEL je povinen do 15 dnů od podpisu SMLOUVY předat ZHOTOVITELI (i) veškeré do 
té doby zajištěné informace, podklady a průzkumy, (ii) veškeré informace o zadání 
probíhajících prací na pořízení informací, podkladů a průzkumů včetně informací o stavu 
jejich rozpracovanosti a (iii) veškeré informace o zamýšleném zadání dosud 
nezahájených prací na pořízení informací, podkladů a průzkumů, a udělit ZHOTOVITELI 
pokyn k vyhodnocení těchto informací, podkladů a průzkumů. Ve lhůtě do 1 měsíce od 
obdržení pokynu dle předchozí věty je ZHOTOVITEL povinen vyhodnotit veškeré informace 
předané mu OBJEDNATELEM dle předchozí věty (viz čl. IV.1.2. bod A této SMLOUVY). 
Vyhodnocení všech podkladů předaných mu OBJEDNATELEM ve shora uvedeném smyslu 
provede ZHOTOVITEL z toho hlediska, zda jsou svým věcným obsahem a mírou 
podrobnosti dostatečné pro zhotovení DÍLA dle této SMLOUVY a řádný výkon dalších 
činností ZHOTOVITELE dle této SMLOUVY, a to včetně povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 8 
této SMLOUVY. V návaznosti na toto vyhodnocení je ZHOTOVITEL povinen v uvedené lhůtě 
OBJEDNATELI přesně specifikovat (a) rozsah nezbytných změn v zadání prací na pořízení 
informací, podkladů a průzkumů a (b) rozsah nezbytných doplňkových informací, 
podkladů a průzkumů, oboje v podrobnostech umožňujících jednoznačné zadání těchto 
prací ze strany OBJEDNATELE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění, a dále zdůvodnit nezbytnost takových změn a doplňkových informací, 
podkladů a průzkumů. Nezbytné změny a doplňkové informace, podklady a průzkumy 
specifikované ZHOTOVITELEM ve lhůtě dle předchozí věty zajistí na vlastní náklad 
OBJEDNATEL.  
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 V průběhu zajišťování informací, podkladů nebo průzkumů uvedených v čl. VIII. odst. 1 
této SMLOUVY, které není k datu uzavření této SMLOUVY dosud dokončeno, je ZHOTOVITEL 
povinen průběžně a bez zbytečného odkladu uplatňovat své připomínky a požadavky tak, 
aby tyto OBJEDNATELEM zajišťované informace, podklady a průzkumy svým věcným 
obsahem a mírou podrobnosti ZHOTOVITELI umožnily řádné plnění této SMLOUVY. 
V případě, že vyjde najevo nezbytnost provést určitou změnu nebo doplňkovou práci 
v rámci OBJEDNATELEM zajišťovaných informací, podkladů nebo průzkumů, je ZHOTOVITEL 
povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy tuto skutečnost zjistil nebo při vynaložení 
odborné péče měl zjistit, nejpozději však ve lhůtě do 10 dnů od předání OBJEDNATELEM 
zajištěných informací, podkladů nebo průzkumů, z nichž nezbytnost provést změnu nebo 
doplňkovou práci vyplývá, OBJEDNATELI přesně specifikovat rozsah takových změn nebo 
doplňkových prací, a to v podrobnostech umožňujících jednoznačné zadání těchto prací 
ze strany OBJEDNATELE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění, a zdůvodnit jejich nezbytnost. Nezbytné změny a doplňkové práce 
týkající se OBJEDNATELEM zajišťovaných informací, podkladů nebo průzkumů 
specifikované ZHOTOVITELEM ve lhůtě dle předchozí věty zajistí na vlastní náklad 
OBJEDNATEL. 

 V souvislosti se zajišťováním jakýchkoliv správních rozhodnutí dle této SMLOUVY, je 
ZHOTOVITEL ve lhůtě do 10 dnů od nabytí právní moci každého správního rozhodnutí 
povinen OBJEDNATELI předat originál rozhodnutí, a ve lhůtě 30 dní od obdržení rozhodnutí 
jeho podrobný rozbor včetně specifikace z něj případně vyplývající nezbytnosti zajistit 
určité doplňkové informace, podklady nebo průzkumy, a to v podrobnostech umožňujících 
jednoznačné zadání těchto prací ze strany OBJEDNATELE ve smyslu zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a zdůvodnění jejich nezbytnosti. Nezbytné 
doplňkové informace, podklady a průzkumy specifikované ZHOTOVITELEM ve lhůtě dle 
předchozí věty zajistí na vlastní náklad OBJEDNATEL.  

 Veškeré informace, podklady nebo průzkumy, které jsou nezbytné pro řádné plnění 
SMLOUVY ZHOTOVITELEM a které není v souladu s výše uvedeným povinen zajistit 
OBJEDNATEL (tedy informace, podklady nebo průzkumy, jejichž obstarání či provedení 
ZHOTOVITEL neoznámil OBJEDNATELI ve lhůtách stanovených v tomto odstavci shora), je 
povinen bez zbytečného odkladu zajistit ZHOTOVITEL na své vlastní náklady.  

14. Jestliže kdykoliv v průběhu plnění této SMLOUVY vyjde najevo, že by nad rámec informací, 
podkladů nebo průzkumů nezbytných pro řádné plnění předmětu této SMLOUVY bylo 
možné zjistit další informaci, obstarat dodatečný podklad nebo provést doplňkový 
průzkum, které by mohly vést ke snížení rizika změn skutečné ceny STAVBY oproti ceně 
odhadnuté ZHOTOVITELEM v souladu s touto SMLOUVOU, je o této skutečnosti ZHOTOVITEL 
povinen informovat OBJEDNATELE, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy ZHOTOVITEL 
zjistí nebo při vynaložení odborné péče měl zjistit možnost zajištění takové další 
informace, dodatečného podkladu nebo doplňkového průzkumu. ZHOTOVITEL je povinen 
v rámci informace pro OBJEDNATELE podrobně zdůvodnit, jaký vliv by skutečnosti případně 
zjištěné prostřednictvím dané informace, dodatečného podkladu či doplňkového 
průzkumu mohly mít na riziko změny skutečné ceny investiční akce oproti ceně 
odhadnuté ZHOTOVITELEM v souladu s touto SMLOUVOU, kvantifikovat pravděpodobnost 
zjištění nových skutečností majících vliv na změnu skutečné ceny STAVBY a uvést 
předpokládané náklady spojené se získáním takové informace nebo podkladu nebo s 
provedením takového průzkumu. O tom, zda má být ZHOTOVITELEM navržená další 
informace, dodatečný podklad nebo doplňkový průzkum zajištěn, rozhodne s konečnou 
platností OBJEDNATEL. Jestliže OBJEDNATEL rozhodne o zajištění takové informace, 
podkladu nebo průzkumu, zajistí jej sám na vlastní náklad; ZHOTOVITEL je v takovém 
případě povinen specifikovat další informaci, dodatečný podklad nebo doplňkový průzkum 
v podrobnostech umožňujících jednoznačné zadání těchto prací ze strany OBJEDNATELE 
ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Jestliže 
ZHOTOVITEL nebude OBJEDNATELE informovat ve lhůtě dle tohoto čl. V. odst. 14 SMLOUVY 
o možnosti zjistit další informaci, obstarat dodatečný podklad nebo provést doplňkový 
průzkum, které by mohly vést ke snížení rizika změn skutečné ceny investiční akce oproti 
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ceně odhadnuté ZHOTOVITELEM v souladu s touto SMLOUVOU, bude OBJEDNATELI 
odpovídat za navýšení skutečné ceny investiční akce oproti ceně odhadnuté 
ZHOTOVITELEM v souladu s touto SMLOUVOU, kterému mohlo být zabráněno, kdyby 
ZHOTOVITEL svou povinnost dle tohoto čl. V. odst. 14 SMLOUVY řádně splnil. 

15. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že jakékoliv doplnění informací, podkladů nebo 
průzkumů dle čl. V. odst. 13 a 14 SMLOUVY nemá vliv na změnu předmětu SMLOUVY. 
Jakékoliv doplnění informací, podkladů nebo průzkumů dle čl. V. odst. 13 a 14 SMLOUVY 
nemá vliv na změnu termínů pro splnění částí DÍLA ani SMLUVNÍ CENY DÍLA, není-li níže 
v tomto odstavci uvedeno jinak. 

 Jestliže na základě dodatečně zajištěných informací, podkladů nebo průzkumů vyjdou 
najevo skutečnosti, které ZHOTOVITELI dříve nebyly a ani s přihlédnutím ke všem 
okolnostem a při vynaložení veškeré odborné péče nemohly být známy, a které vyžadují 
provedení dodatečných prací ze strany ZHOTOVITELE, prodlouží se termín pro splnění 
dotčené části DÍLA o dobu, o kterou tyto dodatečné práce objektivně vedou ke zpoždění 
ve zhotovení dotčené části DÍLA, nejdéle však o dobu nezbytnou pro provedení takových 
dodatečných prací. 

 Jestliže je na základě dříve neznámých požadavků příslušného úřadu, jiných správních 
orgánů nebo účastníků řízení, pokud tyto požadavky kogentně nevyplývají z platných 
právních předpisů, ČSN, vzorových listů infrastruktury vodních cest, technických 
kvalitativních podmínek staveb ŘVC ČR nebo jakýchkoliv závazných technických či 
oborových předpisů, jejichž nedodržení by vedlo k porušení povinností ZHOTOVITELE dle 
této SMLOUVY nebo k VADÁM DÍLA dle této SMLOUVY, nezbytné zajistit určité dodatečné 
informace, podklady nebo průzkumy, v důsledku čehož objektivně není možno dodržet 
termín pro splnění části DÍLA sjednaný v této SMLOUVĚ, prodlouží se termín pro splnění 
dotčené části DÍLA o dobu, o kterou zajištění dodatečné informace, podkladu nebo 
průzkumu a provedení z nich vyplývajících dodatečných projekčních prací objektivně vede 
ke zpoždění ve zhotovení dotčené části DÍLA, nejdéle však o dobu nezbytnou pro zajištění 
takových nezbytných informací, podkladů nebo průzkumů a provedení z nich vyplývajících 
dodatečných projekčních prací. 

 Jestliže je na základě dříve neznámých požadavků příslušného úřadu, jiných správních 
orgánů nebo účastníků řízení, pokud tyto požadavky kogentně nevyplývají z platných 
právních předpisů, ČSN, vzorových listů infrastruktury vodních cest, technických 
kvalitativních podmínek staveb ŘVC ČR nebo jakýchkoliv závazných technických či 
oborových předpisů, jejichž nedodržení by vedlo k porušení povinností ZHOTOVITELE dle 
této SMLOUVY nebo k VADÁM DÍLA dle této SMLOUVY, nezbytné provést určité dodatečné 
práce ze strany ZHOTOVITELE, budou tyto dodatečné práce OBJEDNATELEM zadány 
ZHOTOVITELI v jednacím řízení bez uveřejnění podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění, jestliže budou splněny všechny zákonné podmínky pro 
použití tohoto zadávacího řízení. ZHOTOVITEL se zavazuje podat nabídku na provedení 
všech dodatečných prací, ohledně kterých bude OBJEDNATELEM vyzván k jednání v 
jednacím řízení bez uveřejnění, s tím, že ZHOTOVITELEM předložená nabídková cena za 
provedení těchto dodatečných prací nesmí být vyšší než je cena v daném čase a místě 
obvyklá a musí korespondovat ceně příslušných částí DÍLA dle této SMLOUVY. Za takový 
neznámý požadavek se nepovažuje rozhodnutí stavebního úřadu o vyloučení sloučeného 
řízení. 

16. Jestliže informace, podklady nebo průzkumy, které ZHOTOVITEL bude mít k dispozici, 
z objektivních důvodů nebudou moci být dostatečně podrobné tak, aby ZHOTOVITELI 
umožňovaly zvolit konkrétní řešení prací (např. určitou technologii), je ZHOTOVITEL 
povinen popsat všechny v úvahu přicházející varianty řešení příslušných prací. Povinnost 
ZHOTOVITELE neustále dbát o to, aby měl včas k dispozici všechny informace, podklady a 
provedeny všechny průzkumy nezbytné pro řádné plnění předmětu této SMLOUVY dle čl. 
V. odst. 13 této SMLOUVY, není povinností ZHOTOVITELE dle tohoto čl. V. odst. 16 SMLOUVY 
dotčena. 
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17. OBJEDNATEL nebo nadřízená složka OBJEDNATELE mají právo zadat odbornou expertízu, 
ZHOTOVITEL musí s expertízou spolupracovat a je povinen se zabývat jejími doporučeními. 
Odmítnutí zapracování doporučení lze provést pouze z objektivního důvodu prokazatelné 
ekonomičnosti řešení a v souladu s právními předpisy, přičemž o zahrnutí do technického 
řešení ve smyslu závěru expertízy rozhodne oBJEDNATEL. 

18. není obsazeno. 

19. Do 10 pracovních dnů od uzavření této SMLOUVY předloží ZHOTOVITEL OBJEDNATELI 
Harmonogram prací ZHOTOVITELE v členění na dny, z kterého budou zřejmé vazby 
jednotlivých dílčích plnění. V harmonogramu projekčních prací budou uvedeny tyto údaje:  

I. jednotlivé „etapy“ projekčních prací - od zahájení (vyhodnocení veškerých vstupních 
podkladů, průzkumů, rozhodnutí orgánů apod.), přes následné postupy projekčních 
prací (termíny předložení jednotlivých inženýrských objektů a provozních souborů k 
projednání ve stupních základní koncepce, konceptu technické specifikace dílčích 
objektů až po konečný termín dokončeného díla), který bude definovat jednotlivé 
vazby a body k projednání, termíny pro předložení technické specifikace 
OBJEDNATELI, jak je uvedeno v čl. IX. odst. 1 této SMLOUVY, 

II. návrh konání „výrobních výborů“ v souladu s vývojem (rozpracovaností) technické 
specifikace. 

VI. SMLUVNÍ CENA 

1. SMLUVNÍ STRANY se dohodly na SMLUVNÍ CENĚ DÍLA, která činí: 

 
bez DPH:         1.750.000,- Kč 

(slovy : jedenmilionsedmsetpadesáttisíc Kč) 

DPH 21%            367.500,- Kč 

včetně DPH:       2.117.500,- Kč 

(slovy : dvamilionystosedmnácttisícpětset Kč) 
 

Z toho jednotlivé etapy uvedené v čl. IV. odst. 1.2.: 

plnění bodu A - 1) koncept pro projednání v rámci bodu A -.2 .......620.000,- Kč bez DPH, 

plnění bodu A – 2a) ..........................................................................90.000,- Kč bez DPH, 

plnění bodu A - 1) čistopis …………………………………………......60.000,- Kč bez DPH, 

plnění bodu A – 2b) práce nad rámec rozsahu předmětu investiční akce dle čl. IV odst. 

1.1, vzešlé ze zjištění během realizace díla a podmínek stanovených dozorčím orgánem, 

hodinová sazba 1.000,- Kč bez DPH x 30 hodin = celkem  .............30.000,- Kč bez DPH, 

která bude placena dle skutečného rozsahu provedených dodatečných prací. 

plnění bodu A - 3) .............................................................................80.000,- Kč bez DPH, 

plnění bodu A - 4) ...........................................................................360.000,- Kč bez DPH, 

plnění bodu A - 5) ...........................................................................180.000,- Kč bez DPH, 

plnění bodu A - 6) .............................................................................40.000,- Kč bez DPH, 

plnění bodu A - 7) .............................................................................65.000,- Kč bez DPH, 
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plnění bodu B - hodinová sazba 500,- Kč bez DPH x 450 hodin = celkem bod B 
..........................................................................................................225.000,- Kč bez DPH, 
která bude placena dle skutečného rozsahu provedených prací při dozoru. 

2. SMLUVNÍ CENA uvedená v odstavci 1 je s výhradou postupu podle čl. V. odst. 15 této 
SMLOUVY stanovena jako cena pevná a nepřekročitelná, kryje veškeré náklady 
ZHOTOVITELE spojené s prováděním DÍLA a je platná po celou dobu realizace DÍLA.  

3.  Všechny daně, cla, pojištění a další poplatky placené ZHOTOVITELEM během realizace DÍLA 
jsou zahrnuty do SMLUVNÍ CENY. 

4. Pokud se během provádění DÍLA vyskytne potřeba provést určité práce nebo zajistit určité 
dodávky, které nejsou touto SMLOUVOU výslovně předvídány, avšak jejich provedení nebo 
zajištění je nezbytné pro řádné splnění DÍLA, budou provedeny nebo zajištěny 
ZHOTOVITELEM, a to bez nároku na změnu SMLUVNÍ CENY nebo úhradu jakýchkoliv nákladů 
s tím spojených; ustanovení čl. V. odst. 15 této SMLOUVY tím není dotčeno. V takovém 
případě bude rozsah prací a dodávek SMLUVNÍMI STRANAMI projednán a OBJEDNATELEM 
písemně odsouhlasen. 

5. Jestliže v průběhu trvání této SMLOUVY dojde ke změně zákonné sazby DPH, zavazují se 
SMLUVNÍ STRANY uzavřít dodatek k této SMLOUVĚ tak, aby byl zajištěn její soulad s platnými 
a účinnými daňovými předpisy. Změna SMLUVNÍ CENY nebo kterékoliv její části bez DPH je 
v souvislosti se změnou zákonné sazby DPH vyloučena.  

VII. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 

1. ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY provede na svůj náklad 
a na své nebezpečí od data uzav ření smlouvy , po celou dobu realizace  modernizace 
plavidla , nejpozději však do 30.10.2017.   

2. Jednotlivé etapy DÍLA stanovené v čl. IV., odst. 1.2., pod bodem A budou provedeny 
a řádně předány OBJEDNATELI v těchto termínech: 

a) bod A - 1 koncept............................................... do 30 dnů od data uzavření smlouvy, 

c) bod A - 2 - 7 ...................................................... do 60 dnů od data uzavření smlouvy. 

d) bod B...................................................... po celou dobu realizace modernizace plavidla. 

Dílčí fakturace je možná po protokolárním předání a převzetí ucelené části předmětu plnění 
dle čl. IV. odst. 1.2. této SMLOUVY – dohodnuté etapy díla. 

Konečná fakturace dle čl. IV. této SMLOUVY je možná až po protokolárním předání a převzetí 
řádně dokončeného DÍLA. 

5. V případě prodlení na straně orgánu státní správy činného v rámci povolovacího řízení, 
které není prokazatelně způsobeno opomenutím ZHOTOVITELE, je možné písemným 
dodatkem k této SMLOUVĚ o tuto dobu prodloužit termín plnění. 

6. Při neplnění rozhodujících termínů daných časovým harmonogramem, kvalitativních, 
a/nebo jiných podstatných náležitostí této SMLOUVY má OBJEDNATEL právo pozastavit 
platbu části nebo celé dílčí faktury až do odstranění příčiny neplnění. ZHOTOVITEL však 
i v tomto případě bude pokračovat v plnění svých závazků dle podmínek této SMLOUVY. 
Tato pozastávka bude OBJEDNATELEM uvolněna po odstranění všech vad a nedodělků. 

7. Místem plnění je Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR, Praha 1, nábř. 
L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15. 
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VIII. SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 

1. OBJEDNATEL zapůjčí ZHOTOVITELI před zahájením projektových prací veškeré podklady, 
se kterými OBJEDNATEL disponuje a které jsou relevantní pro plnění předmětu SMLOUVY.  

2. OBJEDNATEL poskytne ZHOTOVITELI před zahájením projektových prací rovněž konkrétně 
aktuálně platné: 

- revize elektrických zařízení na tlačném člunu 

- revize nádrží na tlačném člunu, včetně revize nádrží na PHM, zaolejované vody a olej dle  
ČSN 753415 (Ochrana vody před ropnými látkami), s měřením tloušťky stěn, nátěrového 
systému a tlakové zkoušky 

IX. DOKUMENTACE 

1. Čistopis dle čl. IV. PŘEDMĚT DÍLA, odstavce 1.2, bodů A – 1 - 3) bude OBJEDNATELI 
předán 6 x v tištěné podobě a dále 1x ve formě elektronické (na CD-ROM).  

Čistopis technické specifikace dle čl. IV. PŘEDMĚT DÍLA, odstavce 1.2, bodů 4-7 bude 
OBJEDNATELI předán 6x v tištěné podobě a dále 4x ve formě elektronické (na CD-ROM). 
Dvě CD budou obsahovat kompletní digitální dokumentaci a 2 CD pouze kompletně (bez 
rozpočtu) v *.pdf - Adobe Acrobat a výkaz výměr v *.xls - Microsoft Excel 2000. 

Veškeré doklady vzešlé při zpracování díla budou OBJEDNATELI předány jako originály, 
kopie budou obsaženy v každém výtisku dokumentace. Součástí dokumentace budou i 
originály zápisů z jednotlivých výrobních výborů, situační zprávy o průběhu zpracování 
technické specifikace a zprávy o inženýrské činnosti. 

Veškerá dokumentace a výstupy dle čl. IV. PŘEDMĚT DÍLA, odstavce 1.2 včetně žádostí 
před tím, než budou předloženy příslušným orgánům k vyjádření či rozhodnutí nebo jinak 
zveřejněny, nebo předány OBJEDNATELI musí být předem písemně odsouhlaseny 
OBJEDNATELEM. Dokumentace a další podklady budou předloženy OBJEDNATELI 
v dostatečném předstihu ve formě tištěné pracovní verze, doplněné o vodotisk „pracovní 
verze“, v plném rozsahu dle této SMLOUVY, přičemž si OBJEDNATEL vyhrazuje minimální 
lhůtu 10 pracovních dní na jejich kontrolu.  

2. Požadavky na zpracování 

Dokumentace a výstupy dle čl. IV. PŘEDMĚT DÍLA, odstavce 1.2 musí být zpracovány 
v souladu s platnými právními a jinými předpisy, které jsou závazné. Musí být zpracovány 
v českém jazyce tak, aby byly logické, přehledné, věcné, srozumitelné, komplexní 
a jazykově správné a aby dostatečně podrobně popisovaly veškeré součásti PŘEDMĚTU 
DÍLA. 

 

3. Titulní strana 
Titulní strana dokumentace nebo čelní strana hlavních desek bude obsahovat následující 
údaje: 
Celý název investiční akce 
Číslo projektu 
Název dokumentace 
Stupeň dokumentace 
V případě rozhodnutí o financování STAVBY z EU bude na základě písemného pokynu 
OBJEDNATELE uvedena informace o financování ve znění dle vzoru ŘVC ČR 
(http://www.rvccr.cz/etc/grafickymanual.pdf) 
Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR + logo 
Zhotovitel:  Název společnosti + logo 
Vypracoval: Jména projektantů, u širšího týmu pouze zodpovědný projektant 
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Datum:   měsíc, rok 

Titulní strany dílčích částí dokumentace budou obsahovat kromě těchto údajů také název 
příslušné části dokumentace (textová část, výkresová část apod.). 

Na rubové straně čelního listu každých desek bude uveden seznam příloh vložených do 
těchto desek. Pokud budou uvnitř těchto desek desky další, uvádí se zde pouze název 
vložených dílčích částí dokumentace. 

Každá volně vložená příloha bude mít na vrchní straně rámeček nebo vrchní list 
obsahující všechny popisné údaje jako na titulní straně dokumentace, navíc zde bude 
název přílohy, její číslo a dle potřeby stavební objekt a měřítko. 

Desky a přílohy budou označeny číslem pare. 

4.  Textová část 

Jednotlivé kapitoly textové části budou označovány a číslovány v souladu s Přílohou č. 3 
SMLOUVY, stránky budou číslovány, v záhlaví stránky bude uváděn název investiční akce 
včetně názvu dokumentace, v zápatí Česká republika -  Ředitelství vodních cest ČR, 
název zhotovitele a číslo stránky.  

Zvláštní důraz je třeba dbát na uvádění podkladů. Seznam všech použitých podkladů 
bude v samostatné kapitole, při práci s těmito podklady v textu doporučujeme jejich 
zmínění např. formou poznámky pod čarou. Jako podklad lze kromě projektových 
dokumentací a studií uvádět i literaturu, normy apod. U každé nepůvodní tabulky, grafu, 
schématu nebo podobného objektu, který pracuje s převzatými údaji, bude vždy uváděn 
zdroj. 

5. Výkresy 

Druh použitých mapových nebo situačních podkladů, jejich zpracovatele a rok zaměření 
je třeba vždy uvést buď přímo na výkrese, nebo v textové části. Každý výkres bude kromě 
rozpisky a loga ZPRACOVATELE obsahovat i text „Zpracováno pro" a logo Ředitelství 
vodních cest ČR, které bude umístěno nad rozpiskou. Každý výkres bude kromě rozpisky 
a loga ZPRACOVATELE obsahovat i logo ŘVC ČR; loga budou umístěna nad rozpiskou. 
Jako souřadnicový systém u situací lze používat pouze soustavu S-JTSK, výškový 
systém Balt po vyrovnání. Tyto údaje je třeba uvést na každém výkrese u rozpisky. Každý 
situační výkres bude obsahovat severku. 
Ostatní požadavky vycházejí z ustanovení platných ČSN. 

6.  Digitální forma dokumentace 

Digitální forma odevzdávané dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné verzi a musí 
obsahovat celý text včetně všech příloh a výkresů. Soubory jsou zaznamenávány na 
nosiči CD-ROM, názvy příslušných souborů je nutno volit výstižně tak, aby byl zřejmý 
jejich obsah a umístění v dokumentaci. Pokud je dokumentace rozsáhlá, tj. má velký 
počet souborů, musí zpracovatel přiložit textový soubor "readme.txt ", ve kterém je 
specifikace obsahu přiložených souborů a vazba na seznam příloh. 

Dokumentace bude zpracována vždy také ve formátu *.pdf - Adobe Acrobat dokument. 

Titulní strana CD-ROMu 

Vrchní strana nosiče CD-ROM nebo DVD bude obsahovat minimálně zkrácený název 
dokumentace, který bude uveden na nalepeném CD-labelu nebo bude napsán hůlkovým 
písmem přímo na nosič měkkým fixem. 
Nosič bude uložen v plastovém CD Boxu (tlustý). Do slimboxu (tenký) není dovoleno 
ukládat CD-ROM s projektovou dokumentací. Pokud je nutné uložit data na dva nosiče, je 
třeba použít box na 2 CD. 

Titulní strana CD Boxu bude obsahovat následující údaje: 
Celý název investiční akce 
Název dokumentace 
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V případě rozhodnutí o financování STAVBY z EU bude na základě písemného pokynu 
OBJEDNATELE uvedena informace o financování ve znění dle vzoru ŘVC ČR 
(http://www.rvccr.cz/etc/grafickymanual.pdf) 
Stupeň dokumentace 
Objednatel: Česká republika -  Ředitelství vodních cest ČR + logo 
Zhotovitel: Název společnosti + logo 
Datum:   měsíc rok 
Hřbet CD Boxu bude obsahovat název řešené investiční akce, název dokumentace 
a stupeň dokumentace, přičemž text lze zkrátit tak, aby byl v jednom řádku a přitom byl 
dostatečně výstižný. 

Povolené datové formáty 

Texty a obrázky: 
*.doc - Microsoft Word 2000 až 2007 
V rámci tohoto textového formátu je dovoleno používat všechny typy objektů a prvků, 
které neobsahují propojení s jinými soubory nebo aplikacemi. Typ písma (font) "Arial CE", 
"Times New Roman CE" a "Symbol". Součástí souborů nesmí být žádná makra. Formát 
papíru je výhradně A4. V rámci jednoho odstavce nepoužívat tvrdé konce řádků, odsazení 
části textu provádět výhradně pomocí tabulátoru nebo nastavení odsazení ve formátu 
odstavce, nepoužívat řadu mezer. 
*.rtf - Rich text format 
stejné podmínky jako u formátu *.doc 
*.xls - Microsoft Excel 2000 až 2007 
V rámci tohoto formátu je dovoleno používat všechny typy objektů, prvků a funkcí, které 
neobsahují propojení s jinými soubory nebo aplikacemi. Propojení s jinými sešity je nutné 
ve finální verzi deaktivovat. Typ písma (font) "Arial CE", "Times New Roman CE" 
a "Symbol". Součástí souborů nesmí být žádná makra. Formát papíru je doporučený A4, 
v případě nutnosti užití většího formátu je vhodné strukturovat tabulky tak, aby byl možný 
jejich tisk po částech na formát A4 bez ztráty smyslu a základní přehlednosti dokumentu. 
*.txt - text ve formátu ANSI 
Formát *.txt používat pouze u textových výstupů ze specializovaných programů, u kterých 
je vhodné tento formát použít. Zároveň musí být zajištěna základní přehlednost 
dokumentu, u souvislého textu nepoužívat tvrdé konce řádků. 
*.tif - Tage Image File Format 
Formát je doporučen pro všechny typy obrázků. Přílohy, které nejsou zpracovateli 
k dispozici v digitální formě, budou nascanovány a zaznamenány na CD-ROM rovněž ve 
formátu *.tif. Rozlišení obrázků a fotografií je min. 300 dpi v True color 24 bit, čistý text 
100 dpi v barvě RGB. 
*.jpg – JPEG 
Ve formátu *.jpg je přípustné ukládat pouze fotografie. Rozlišení obrázků je min. 300 dpi 
v True color 24 bit, komprese je max. 50 %, doporučená je komprese minimální. 

*.pdf - Adobe Acrobat dokument 

Ve formátu *.pdf je povinné ukládat veškeré části dokumentace v podobě identické 
s tištěným provedením. Zároveň je ale nutné zaznamenat kompletní dokument na CD-
ROM nebo DVD rovněž v některém z výše uvedených kompatibilních formátů (*.doc, *.rtf, 
*.xls, *.txt, *.tif, *.jpg). Výjimka z tohoto ustanovení je možná pouze v případě datových 
výstupů ze specializovaného softwaru, které jsou pouze podkladem pro další 
v dokumentaci uvedenou analýzu. 

Výkresy: 
Veškeré situační výkresy je nutné zpracovávat v souřadnicové soustavě S-JTSK, při 
nutnosti užít jiný souřadný systém musí být tato skutečnost odůvodněna v textu. Ostatní 
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stavební výkresy je třeba zpracovávat v základních jednotkách m nebo mm. Při práci je 
nutné, aby projektant maximálně využíval třídění entit do vrstev (layerů) dle jejich 
skutečné funkce (hrany stavebních konstrukcí, inženýrské sítě, popis) a dle charakteru 
jejich zobrazení v tiskovém výstupu (plná, čárkovaná apod.) 
Ve výkresech je nutné pojmenovat jednotlivé vrstvy vhodně dle jejich obsahu, pokud to 
není možné, musí být přiložen samostatný soubor readme.txt  s legendou všech vrstev. 
Do výkresů je nezbytné do samostatných vrstev důsledně zakreslovat stavební 
konstrukce, provozní soubory, geodetické a jiné podklady, popisy včetně kót a šrafy. 

*.dwg - AutoCAD 

Veškeré referenční výkresy, které jsou nutné pro korektní výstup, musí být rovněž 
přiloženy. Skladba referenčních výkresů je specifikována v souboru readme.txt . Při 
použití rastrových referenčních výkresů je třeba v hlavním výkresovém souboru nebo 
v pomocném vektorovém výkrese zakreslit běžnou čarou okraje použitých rastrů. Při 
použití uživatelských stylů čar využívajících externí soubory musí být tyto soubory 
připojeny k výkresovým souborům uloženým na předávaném datovém nosiči tak, aby bylo 
možné otevřít plnohodnotný soubor na jakémkoliv počítači vybaveném příslušným 
softwarem. Tloušťky čar a barvy je doporučeno používat přímo v podobě pro tisk, pokud 
toto nelze, je nutné přidat legendu (vrstva-barva-tloušťka). Písma volit přednostně 
standardní AutoCAD, při užití TrueType fontů uložit tyto texty do samostatné vrstvy 
a do souboru readme.txt  přidat legendu (vrstva+font). Soubor nesmí obsahovat makra.  

*.dxf - AutoCAD 
stejné podmínky jako u formátu *.dwg. 

X. KONTROLA OBJEDNATELEM 

1. Během provádění prací budou dle schváleného harmonogramu prací ZHOTOVITELE, 
případně dle další potřeby, minimálně však 4x pro skupinu prací organizovány výrobní 
výbory, popř. kontrolní dny svolávané ZHOTOVITELEM po dohodě s OBJEDNATELEM. 
Pozvánky na výrobní výbory musí být rozeslány minimálně týden před jednáním. Náklady 
na tato jednání nese ZHOTOVITEL. Zápisy z jednání zpracovává ZHOTOVITEL a schvaluje 
OBJEDNATEL. 

 V průběhu prací bude řešení konzultováno s OBJEDNATELEM a dále dle pokynů 
OBJEDNATELE s dotčenými orgány státní správy a dalšími dotčenými subjekty. Výstupem 
těchto konzultací bude záznam či zápis z jednání, který bude nedílnou součástí čistopisu 
technické specifikace. 

2. V souladu s § 2593 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, bude OBJEDNATELEM určen 
zaměstnanec, pověřený výkonem průběžné kontroly realizace DÍLA. Tento zaměstnanec 
bude sledovat vlastní realizaci DÍLA, zejména to, zda jsou práce prováděny dle smluvních 
podmínek, technických norem a ostatních závazných předpisů. 

3. ZHOTOVITEL je povinen umožnit pověřeným zaměstnancům OBJEDNATELE provádět 
kontrolu všech činností ZHOTOVITELE souvisejících s prováděním DÍLA. Dále je ZHOTOVITEL 
povinen zajistit účast svých odpovědných zaměstnanců na prověření svých dodávek 
a prací, které provádí zaměstnanec průběžné kontroly OBJEDNATELE a činit neprodleně 
opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek. 

4. Přítomnost pověřeného zaměstnance OBJEDNATELE nezbavuje ZHOTOVITELE odpovědnosti 
za vady prací a dodávek. 

XI. SMLUVNÍ POKUTA 
1. Jestliže se ZHOTOVITEL dostane do prodlení se splněním dílčí části DÍLA, má OBJEDNATEL 

právo na zaplacení SMLUVNÍ POKUTY ve výši 0,2 % z CENY dílčí části DÍLA dle čl. VI. této 
SMLOUVY, jíž se prodlení týká, a to za každý započatý den prodlení. 
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2. Jestliže ZHOTOVITEL poruší některou ze svých povinností uvedených v článku XIII. této 
SMLOUVY (Ochrana a použití informací a smluvních dokumentů), má OBJEDNATEL právo na 
zaplacení SMLUVNÍ POKUTY ve výši 30.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.  

3. V případě, že ZHOTOVITEL nedodrží stanovený termín pro odstranění VADY DÍLA, má 
OBJEDNATEL právo na zaplacení SMLUVNÍ POKUTY ve výši 3.000,- Kč za každý započatý 
DEN prodlení s odstraněním této VADY. 

4. Za každou VADU DÍLA,  

a) která bude mít za následek (i) vznik dodatečných nákladů na straně OBJEDNATELE ve 
výši 50.000,- až 200.000,- Kč nebo (ii) odklad okamžiku, kdy bude OBJEDNATEL 
objektivně schopen zahájit zadávací řízení na provedení STAVBY nebo provést 
jakýkoliv úkon související se zadáním zakázky na provedení STAVBY, o 10 až 30 dnů, 
je OBJEDNATEL oprávněn požadovat zaplacení SMLUVNÍ POKUTY ve výši 10.000,- Kč za 
každou takovou VADU;  

b) která bude mít za následek (i) vznik dodatečných nákladů na straně OBJEDNATELE ve 
výši 200.001,- až 2.000.000,- Kč nebo (ii) odklad okamžiku, kdy bude OBJEDNATEL 
objektivně schopen zahájit zadávací řízení na provedení STAVBY nebo provést 
jakýkoliv úkon související se zadáním zakázky na provedení STAVBY, o 31 až 60 dnů, 
je OBJEDNATEL oprávněn požadovat zaplacení SMLUVNÍ POKUTY ve výši 20.000,- Kč za 
každou takovou VADU;  

c) která bude mít za následek (i) vznik dodatečných nákladů na straně OBJEDNATELE ve 
výši přesahující 2.000.000,- Kč nebo (ii) odklad okamžiku, kdy bude OBJEDNATEL 
objektivně schopen zahájit zadávací řízení na provedení STAVBY nebo provést 
jakýkoliv úkon související se zadáním zakázky na provedení STAVBY, o více než 60 
dnů, je OBJEDNATEL oprávněn požadovat zaplacení SMLUVNÍ POKUTY ve výši 50.000,- 
Kč za každou takovou VADU. 

5. Jestliže ZHOTOVITEL poruší některou ze svých povinností uvedených v článku V. odst. 2 
a 4 této SMLOUVY, má OBJEDNATEL právo na zaplacení SMLUVNÍ POKUTY ve výši 50.000,- 
Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

6. Jestliže ZHOTOVITEL poruší svou povinnost mít ke všem činnostem prováděným dle této 
SMLOUVY potřebná oprávnění podle článku V. odst. 3 této SMLOUVY a porušení této 
povinnosti způsobí prodlení ZHOTOVITELE se splněním dílčí části DÍLA nebo bude mít 
jakýkoliv jiný negativní vliv na OBJEDNATELE a využitelnost jednotlivých částí DÍLA 
OBJEDNATELEM, má OBJEDNATEL právo na zaplacení SMLUVNÍ POKUTY ve výši 50.000,- Kč 
za každý jednotlivý případ porušení.  

7. V případě prodlení ZHOTOVITELE s plněním povinnosti sjednat pojištění odpovědnosti za 
škody způsobené při výkonu jeho podnikatelské činnosti a udržovat toto pojištění 
v platnosti po stanovenou dobu a ve stanovené výši v platnosti v souladu s podmínkami 
stanovenými v čl. V. odst. 5 této SMLOUVY, má OBJEDNATEL právo na zaplacení SMLUVNÍ 
POKUTY ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení s plněním této povinnosti. 

8. není obsazeno  

9. Jestliže ZHOTOVITEL poruší svou povinnost zajistit, že jím vypracované technické 
specifikace všech stupňů budou v souladu s veškerými platnými a účinnými právními 
předpisy, veškerými platnými a závaznými ČSN a veškerými platnými a závaznými 
technickými či oborovými předpisy podle čl. V. odst. 10 písm. a) až c) této SMLOUVY, bude 
mít OBJEDNATEL vůči ZHOTOVITELI nárok na zaplacení SMLUVNÍ POKUTY ve výši 50.000,- 
Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

10. Jestliže ZHOTOVITEL poruší svou povinnost podle čl. V. odst. 10 této SMLOUVY podrobně 
informovat OBJEDNATELE, v čem spočívá postup dle kteréhokoliv z dokumentů uvedených 
v čl. V. odst. 10 písm. d) až g), který není obecně závazný a který by mohl vést ke 
zvýšení ceny investiční akce oproti situaci, kdy by nebylo postupováno podle takového 
obecně nezávazného dokumentu, jaký vliv by na investiční akci mělo jeho provedení či 
neprovedení a s jakými stavebními náklady by jeho provedení či neprovedení bylo 
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spojeno, bude mít OBJEDNATEL vůči ZHOTOVITELI nárok na zaplacení SMLUVNÍ POKUTY ve 
výši jedné třetiny rozdílu mezi (i) skutečnými náklady vyvolanými postupem provedeným 
podle daného obecně nezávazného dokumentu uvedeného v čl. V. odst. 10 písm. d) až 
g) této SMLOUVY, a (ii) náklady, které by byly spojeny s neprovedením takového postupu. 

11. SMLUVNÍ POKUTU za VADY DÍLA (viz čl. XI. odst. 4 této SMLOUVY) lze uplatnit pouze ve 
vztahu k VADÁM zjištěným v době, po kterou ZHOTOVITEL za VADY odpovídá (viz čl. IV. 
odst. 3 obchodních podmínek, které tvoří Přílohu č. 1 této SMLOUVY). 

12. Jestliže OBJEDNATELI vznikne vůči ZHOTOVITELI právo na zaplacení SMLUVNÍ POKUTY, je 
OBJEDNATEL oprávněn dle svého uvážení:  
a) jednostranně započíst SMLUVNÍ POKUTU vůči splatné pohledávce ZHOTOVITELE bez 

jeho předchozího souhlasu; nebo 
b) snížit bez předchozího souhlasu ZHOTOVITELE o částku odpovídající SMLUVNÍ POKUTĚ 

dosud nezaplacenou CENU DÍLA, kterou by jinak v budoucnu OBJEDNATEL musel 
zaplatit podle čl. IV. této SMLOUVY za DÍLO nebo kteroukoliv jeho dílčí část, 

a o kterékoli z těchto skutečností bez zbytečného odkladu informovat ZHOTOVITELE. 

13. Pokud vyúčtovaná SMLUVNÍ POKUTA dosáhne jednotlivě nebo v souhrnné výši patnácti 
procent (15 %) SMLUVNÍ CENY DÍLA (bez DPH), má OBJEDNATEL právo od této SMLOUVY 
odstoupit, aniž by tím omezil jakákoliv svá jiná práva podle této SMLOUVY, včetně nároku 
na náhradu škody ZHOTOVITELEM. 

14. Zaplacení jakékoliv SMLUVNÍ POKUTY specifikované výše nezbavuje ZHOTOVITELE 
povinnosti nahradit v plné výši případnou škodu způsobenou OBJEDNATELI porušením 
povinnosti ZHOTOVITELE ani odpovědnosti za splnění závazků vyplývajících z této 
SMLOUVY. 

XII. OCHRANA A POUŽITÍ INFORMACÍ A SMLUVNÍCH DOKUME NTŮ 

1. OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL udrží jako důvěrné a bez písemného souhlasu druhé SMLUVNÍ 
STRANY neprozradí třetí straně s výjimkou případného konzultanta OBJEDNATELE jakékoli 
dokumenty, údaje nebo jiné informace, poskytnuté přímo nebo nepřímo druhou SMLUVNÍ 
STRANOU v souvislosti se SMLOUVOU a DÍLEM, ať již tyto informace byly předány před, 
v průběhu, nebo po skončení SMLOUVY. 

2. Bez ohledu na výše uvedené, ZHOTOVITEL může předat svému SUBDODAVATELI 
(SUBDODAVATELŮM) takové dokumenty, údaje nebo jiné informace, které obdrží od 
OBJEDNATELE, a to v rozsahu, který potřebuje SUBDODAVATEL (SUBDODAVATELÉ) na 
realizaci svých prací v rámci SMLOUVY. V tomto případě ZHOTOVITEL je povinen získat od 
SUBDODAVATELE (SUBDODAVATELŮ) závazek důvěrnosti se stejným rozsahem, kterému 
podléhá ZHOTOVITEL podle tohoto článku. 

3. Závazek SMLUVNÍ STRANY uvedený výše, se nevztahuje na ty informace, které: 

a) nyní nebo později se staly veřejně známými bez zavinění příslušné SMLUVNÍ STRANY, 

b) je možno prokázat, že byly v držení příslušné SMLUVNÍ STRANY v době prozrazení 
a které nebyly dříve získány přímo nebo nepřímo od druhé příslušné SMLUVNÍ 
STRANY, nebo 

c) se dostanou jiným zákonným způsobem k dispozici příslušné SMLUVNÍ STRANĚ od 
třetí strany mimo jakýkoli závazek důvěrnosti, 

d) byly poskytnuty státnímu orgánu nebo jiné třetí osobě na základě pravomocného 
rozhodnutí nebo na základě právního předpisu. 

4. Všechny podklady, které OBJEDNATEL předal nebo předá ZHOTOVITELI pro provádění DÍLA 
zůstávají ve vlastnictví OBJEDNATELE a ZHOTOVITEL je musí po předání DÍLA vrátit 
OBJEDNATELI včetně všech kopií. Digitální podklady na záznamových prostředcích 
ZHOTOVITELE musí být smazány s výjimkou podkladů, které jsou nedílnou součástí 
originálů dokumentací zpracovaných ZHOTOVITELEM. 
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5. Předmětem ochrany jsou i veškeré technické specifikace včetně dokumentů souvisejících 
s veřejnoprávním projednáním. Poskytování částí nebo celých dokumentací je možno jen 
se souhlasem OBJEDNATELE. ZHOTOVITEL povede evidenci poskytnutých podkladů, kterou 
musí na vyžádání OBJEDNATELI během smluvního vztahu kdykoli předložit a na konci 
smluvního vztahu ji předá OBJEDNATELI. Toho ustanovení se týká i veškerých osob, které 
jsou se ZHOTOVITELEM v rámci této akce ve smluvním vztahu. 

6. Při publikování výsledků prací musí být vždy uvedeno, že dílo vzniklo v rámci smluvního 
vztahu s ŘVC ČR. Tato informace bude uvedena ve formátu - přesný název akce, 
zpracováno pro ŘVC ČR, měsíc, rok. 

7. Výše uvedená ustanovení tohoto článku nemění žádným způsobem jakýkoli převzatý 
závazek důvěrnosti daný kteroukoliv ze SMLUVNÍCH STRAN před podpisem této SMLOUVY. 

8. Ustanovení tohoto článku trvají i po skončení SMLOUVY, ať už k němu dojde z jakéhokoli 
důvodu. 

XIII. PŘEVZETÍ DÍLA, AUTORSKÁ PRÁVA 

1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením a předáním OBJEDNATELI v SÍDLE 
OBJEDNATELE a podpisem Protokolu o předání a převzetí DÍLA.  

2. Předpokladem pro vystavení PŘEDÁVACÍHO PROTOKOLU je kompletní provedení DÍLA 
v souladu s podmínkami této SMLOUVY A OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI OBJEDNATELE. 
K podpisu PROTOKOLU jsou ze strany OBJEDNATELE oprávněni zaměstnanci OBJEDNATELE 
oprávnění jednat o realizaci závazků ve věcech technických (viz. čl. II. této SMLOUVY). 

3. ZHOTOVITEL nese veškerou odpovědnost za případné zcizení, poškození a zničení 
materiálu, zařízení, mechanismů a pomůcek, jakož i za rozpracovanou část DÍLA a to až 
do okamžiku převzetí DÍLA OBJEDNATELEM. 

4. SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že DÍLO se jeho předáním stává vlastnictvím OBJEDNATELE, 
který má neomezené právo užívat DÍLO k účelu zajištění investičního záměru, uvedeného 
v této SMLOUVĚ. Podmínky užívání DÍLA jsou stanoveny v OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH, které 
tvoří Přílohu č. 1 této SMLOUVY. 

5. ZHOTOVITEL není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než OBJEDNATELI. 

XIV. NÁHRADA ŠKODY 

OBJEDNATEL je oprávněn požadovat na ZHOTOVITELI a ZHOTOVITEL je povinen poskytnout 
OBJEDNATELI v plné výši náhradu škody, kterou ZHOTOVITEL nebo jeho SUBDODAVATELÉ 
způsobili OBJEDNATELI porušením povinností daných touto SMLOUVOU nebo v souvislosti 
s prováděním této SMLOUVY, včetně případu, kdy je s porušením takové povinnosti spojeno 
právo OBJEDNATELE na zaplacení SMLUVNÍ POKUTY. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu 
a ušlý zisk. 

XV. UROVNÁNÍ SPORŮ 
1. V případě vzniku jakéhokoli rozporu nebo rozdílných názorů mezi OBJEDNATELEM 

a ZHOTOVITELEM ve spojitosti s touto SMLOUVOU nebo vztahů z ní vyplývajících, budou se 
SMLUVNÍ STRANY snažit vyřešit tento rozpor nebo rozdílný názor vzájemnými jednáními. 

2. Nedojde-li do třiceti (30) dnů od data zahájení jednání dle čl. XV. odst. 1 této SMLOUVY ke 
smírnému řešení, nebo zmaří-li některá ze SMLUVNÍCH STRAN jednání, bude spor 
předložen k projednání příslušnému soudu. 

3. V průběhu soudního řízení, pokud nastane, je ZHOTOVITEL povinen pokračovat v plnění 
smluvních povinností v souladu s původním časovým harmonogramem až do 
pravomocného rozhodnutí příslušného soudu ČR. 
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XVI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

1. SMLUVNÍ STRANY se zavazují vzájemně informovat o všech náležitostech týkajících se této 
SMLOUVY, které by mohly ohrozit plnění povinností a práv vyplývajících z této SMLOUVY 
a to jakmile se o nich dozvědí. 

2. Obchodní podmínky obsažené v Příloze č. 1 této SMLOUVY tvoří nedílnou součást této 
SMLOUVY a práva a povinnosti v nich obsažené představují závazky SMLUVNÍCH STRAN 
z této SMLOUVY. Pro odstranění jakýchkoliv pochybností si zejména SMLUVNÍ STRANY 
sjednávají a potvrzují, že pravidla pro ukončení této SMLOUVY výpovědí a odstoupením 
jsou obsažena v Obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této SMLOUVY. 
V případě rozporu mezi ujednáním obsaženým v této SMLOUVĚ a ustanovením 
Obchodních podmínek připojených jako příloha č. 1 této SMLOUVY má přednost ujednání 
obsažené přímo v této SMLOUVĚ. ZHOTOVITEL výslovně prohlašuje, že se se Smluvními 
podmínkami, které tvoří Přílohu č. 1 této SMLOUVY, řádně a úplně seznámil, že s jejich 
obsahem souhlasí, a že se nejedná o podmínky, které by nemohl rozumně očekávat 
s tím, že všechna ustanovení Smluvních podmínek ZHOTOVITEL bez výhrad výslovně 
přijímá. 

3. ZHOTOVITEL je povinen jednat jako nezávislý ZHOTOVITEL, realizující tuto SMLOUVU. 
V souladu s touto SMLOUVOU je ZHOTOVITEL výlučně sám odpovědný za způsob, kterým se 
DÍLO realizuje. Všichni zaměstnanci, zástupci, nebo SUBDODAVATELÉ najmutí 
ZHOTOVITELEM pro realizaci této SMLOUVY jsou zcela řízeni ZHOTOVITELEM a nejsou 
považováni za zaměstnance OBJEDNATELE a nic co je obsaženo v této SMLOUVĚ nebo 
jakémkoliv subkontraktu sjednaném ZHOTOVITELEM, nesmí být vykládáno jako jakýkoli 
přímý smluvní vztah mezi tímto zaměstnancem, zástupcem nebo SUBDODAVATELEM 
a OBJEDNATELEM. 

4. Jestliže jakékoli ustanovení nebo podmínka této SMLOUVY je nebo se stane neplatnou 
nebo nevynutitelnou, pak tato neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivňuje ostatní 
ustanovení této SMLOUVY. 

5. OBJEDNATEL se zavazuje zajistit ZHOTOVITELI přístup ke všem údajům a dokumentům 
potřebným k řádnému plnění předmětu DÍLA, pokud jsou OBJEDNATELI k dispozici. 

6. OBJEDNATEL poskytne potřebnou součinnost při získávání podkladů, údajů a dokumentů 
od dalších orgánů a organizací. 

7.  Všechny podklady, které OBJEDNATEL předal nebo předá ZHOTOVITELI pro provádění DÍLA, 
zůstávají ve vlastnictví OBJEDNATELE A ZHOTOVITEL je musí po předání DÍLA vrátit 
OBJEDNATELI včetně všech kopií. Digitální podklady na záznamových prostředcích 
zHOTOVITELE musí být smazány s výjimkou podkladů, které jsou nedílnou součástí 
originálu závěrečné zprávy. 

8. ZHOTOVITEL si je vědom, že odpovídá za škodu podle zák. č. 89/2012 Sb., v platném 
znění, včetně škody způsobené provozní činností podle § 2924 zák. č. 89/2012 Sb., 
v platném znění a škody způsobené věcí podle § 2936 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., 
v platném znění. 

9. ZHOTOVITEL zajistí a bude průběžně kontrolovat, aby jeho zaměstnanci v areálu 
pracoviště dodržovali veškeré podmínky, směrnice a příkazy plynoucí z obecně platných 
právních nařízení České republiky a dále pak podmínky, směrnice a příkazy modifikované 
pro podmínky v oblastech ochrany majetku a osob, bezpečnosti práce, požární ochrany, 
ochrany životního prostředí a provozu na vodních cestách. 

10. Změna harmonogramu může být provedena pouze s oboustranným schválením osob 
oprávněných jednat ve věcech smluvních. 
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XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato SMLOUVA včetně příloh tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami v záležitostech 
touto SMLOUVOU upravených a nahrazuje ve vztahu k těmto záležitostem veškerá 
předchozí ústní, konkludentní i písemná ujednání a dohody. 

2. Smluvní strany se dohodly na písemné formě SMLOUVY, všech jejích příloh a dodatků 
Jednotlivé články této SMLOUVY nebo jejích příloh mohou být měněny, doplňovány, nebo 
rušeny pouze písemnými vzájemně odsouhlasenými číslovanými dodatky k této SMLOUVĚ 
podepsanými oprávněnými zástupci SMLUVNÍCH STRAN, jinak se k nim nepřihlíží. 

3. Tato SMLOUVA je uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění, pokud není v této SMLOUVĚ uvedeno jinak. 

4. Tato SMLOUVA nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem  č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých  smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

5. SMLUVNÍ STRANY souhlasí s uveřejněním smlouvy, a výslovně identifikuji takové 
informace, které nemohou  být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 
106/1999 Sb. 

6. SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že SMLOUVU správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od 
uzavření SMLOUVY, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění   
smlouvy v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto 
dokumentu ZHOTOVITELI. 

7. Nedílnou součástí této SMLOUVY jsou tyto přílohy: 
Příloha č. 1 -  Smluvní podmínky 
Příloha č. 2a -  Průběžná technická prohlídka plavidla TR 567  
Příloha č. 2b -  Průběžná technická prohlídka plavidla TČ 101845 
 

8. Tato SMLOUVA je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž obdrží po podpisu 
OBJEDNATEL dva a ZHOTOVITEL jeden. 

V Praze dne .......... 2016 

 

Za OBJEDNATELE                                          Za ZHOTOVITELE 
 
 
 
 
 
 
........................................................ .......................................................... 
              Ing. Lubomír Fojtů          Ing. Milan Raba 
                     ředitel            statutární ředitel   
    Ředitelství vodních cest ČR                               ČSPL, a.s. 

 


