
SMLOUVA O DÍLO 
 

(uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník) 
 

 evidenční číslo smlouvy objednatele: 6/076/2021 

 
I. 

Smluvní strany 
 
 
Zhotovitel:  Vrty Tenenko s.r.o.  

Skalice č.p. 453 
471 17 Skalice u České Lípy 
 
Statutární orgán: jednatel  
 
Osoby oprávněné jednat: 
ve věcech technických: ednatel  

 
IČO: 06705987, DIČ: CZ06705987 
Právní forma organizace: společnost s ručením omezeným  

                                   dále jen „zhotovitel“                                     
 
 
 
Objednatel:  Český hydrometeorologický ústav  

Na Šabatce 17 
143 06 Praha 4 - Komořany 
 
Statutární orgán
 
Osoby oprávněné jednat: 

Ing. Martin Zrzavecký, oddělení podzemních 
vod  

 
IČO: 00020699, DIČ: CZ00020699 
Právní forma organizace zadavatele: státní příspěvková organizace 
dále jen „objednatel“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II.  
Základní parametry 

 
2.1. Stavba /název/: Vybudování 5 monitorovacích vrtů                     
 
                                                   
2.2. Místo:   Sadská, Vodňany, Blšany, Postoloprty, Patokryje   
                                             
 

III.  
Předmět smlouvy, rozsah 

 
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednatel převzít a zaplatit cenu za provedení díla tohoto 
určení a rozsahu: 
 
                     
Vybudování 5 monitorovacích vrtů dle projektových dokumentací a výkazů výměr 
předložených zadavatelem veřejné zakázky.  
 
 

IV.  
Doba provedení 

 
4.1. Zhotovitel provede dílo v termínu od 1.9.2021 do 30.11.2021. 
 
4.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení 
díla nejpozději do termínu 1.9.2021 
 
4.3. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání předmětu díla zápis, který obě strany 
podepíší. 
 

V.  
Cena, způsob placení 

 
5.1. Dohodnutá cena za dílo činí: 
 
Vybudování vrtu Sadská /bez DPH/                156 200,- Kč 
DPH 21,00 %         32 802,- Kč 
Cena celkem vč. DPH                189 002,- Kč 
 
Vybudování vrtu Vodňany /bez DPH/                                                145 800,- Kč                       
DPH 21,00 %                    30 618,- Kč         
Cena celkem vč. DPH                176 418,- Kč 
 
 
 
 
 
 
 



Vybudování vrtu Blšany /bez DPH/                                                   161 400,- Kč 
DPH 21,00 %            33 894,- Kč 
Cena celkem vč. DPH        195 294,- Kč 
 
Vybudování vrtu Postoloprty /bez DPH/                                                   151 000,- Kč 
DPH 21,00 %                                 31 710,- Kč 
Cena celkem vč. DPH                  182 710,- Kč 
 
Vybudování vrtu Patokryje /bez DPH/                                                   161 400,- Kč 
DPH 21,00 %                      33 894,- Kč 
Cena celkem vč. DPH       195 294,- Kč 
 
 
Vybudování 5 monitorovacích vrtů                         
 
Cena celkem bez DPH                                                                        775 800,- Kč 
DPH 21,00 %                   162 918,- Kč 
Cena celkem vč. DPH                 938 718,- Kč 
 
 
DPH je účtována dle platných daňových předpisů v době provádění stavby (v současné době 
21,00 %).  
 
5.2. Dohodnutá cena byla určena na základě cenové kalkulace, která je součástí obchodní 
nabídky na veřejnou zakázku a je cenou nepřekročitelnou a pevnou, pokud nedojde ke změnám 
okolností při zhotovení díla.  
 

VI.  
Financování a placení 

 
6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za provedení jednotlivých dílčích objektů 
stavby na podkladě faktur, které vystaví zhotovitel po sepsání zápisu o předání a převzetí dílčích 
objektů díla. 
Faktura musí obsahovat: 
-  název a sídlo kupujícího a prodávajícího, jejich IČ, DIČ 
-  číslo daňového dokladu 
-  evidenční číslo smlouvy zadavatele 
-  předmět a název díla 
-  cenu díla – fakturovanou částku 
- datum vystavení faktury 
- den uskutečnění plnění 
- den splatnosti 
- bankovní spojení 
 
6.2. Objednatel se zavazuje zaplatit fakturu do 30 dnů od prokazatelného doručení. 
 
6.3. Objednatel může fakturu vrátit v případě, kdy: 
- obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje 
- obsahuje chybné cenové údaje  
Objednatel musí fakturu vrátit do data její splatnosti. 



VII.  
Způsob provedení 

 
7.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2589 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník. 
 
 

VIII.  
Staveniště 

 
8.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosto práv třetích 
osob, v jednom dni. 
 
8.2. Vytyčení všech stávajících podzemních rozvodů, vytyčení základních výškových a 
směrových bodů zajistí zhotovitel stavby.  
 
8.3. Zařízení staveniště v rozsahu uvedeném v dokumentaci si celé zabezpečuje zhotovitel. 
Cena za projekt, vybudování, úpravy stávajících zařízení pro účely zařízení staveniště a cena 
likvidace zařízení staveniště je součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži zařízení 
staveniště je majetkem zhotovitele. 

 
 

IX.  
Spoluúčast smluvních stran 

 
Objednatel provede ohlášení stavby, případně zajistí stavební povolení na příslušných 
stavebních úřadech, je-li toto pro realizaci stavby nezbytné. 
 
 
 

X. 
Vady, reklamace, smluvní pokuta 

 
10.1. Objednatel a zhotovitel dohodli záruční lhůtu týkající se díla 60 měsíců a počíná běžet 
předáním díla, či jeho samostatné části. 
 
10.2. Vady díla je zhotovitel povinen odstranit do 60 pracovních dnů od reklamace, popřípadě 
v jiné dohodnuté lhůtě. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn zadat odstranění vad třetímu 
subjektu na náklady zhotovitele. Tím není dotčena záruční lhůta. 
 
10.3. Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění níže uvedených závazků z této smlouvy 
zaplatit oprávněné straně tyto pokuty: 
 

- za prodlení zhotovitele se splněním sjednané doby pro provedení díla smluvní pokutu 
ve výši 0,05 % 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. 

 
 



XI. 
Ostatní ujednání 

 
11.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě strany podepíší. 
V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu 
stavby a jejich důvody, soupis ojedinělých vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí 
včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací 
a způsob jejich zajištění, datum dokončení přejímacího řízení, apod. 
 
11.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel nabízel, dával, 
přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání 
kohokoliv, přímo nebo nepřímo při provádění smlouvy; nebo zkresloval skutečnosti za účelem 
ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně využití 
podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže. 
 
11.3. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy v souladu se 
zákonem a souvisejícími předpisy. Zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za 
porušení povinnosti mlčenlivosti. 
 
11.4. Ujednání o spolupůsobení při výkonu finanční kontroly: „Druhá smluvní strana je podle 
§ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veřejných výdajů.“ 

 
 

XII. 
Závěrečná ustanovení 

 
12.1. Tato smlouva se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a je 
uzavírána na dobu určitou, tj. do 30. 11. 2021 a nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran 
a účinnosti dnem zveřejnění 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. 
 
12.2. Smluvní strany jsou oprávněné tuto smlouvu ukončit na základě dohody, nebo 
odstoupením ze zákonných důvodů. Institut výpovědi nelze s ohledem na krátkou dobu trvání 
účinnosti smlouvy použít.  
 
12.3. Tato smlouva může být měněna písemnými dodatky na návrh kterékoliv ze smluvních 
stran. 
 
12.4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom stejnopise. 
 
12.5. ČHMÚ osobní údaje subjektu údajů ze smluvního vztahu zpracovává pouze za účelem 
jeho uzavření v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů při použití 
Nařízení 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 (GDPR). Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů 
se nachází na  stránkách správce www.chmi.cz. 
 
12.6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a na důkaz své svobodné a vážné vůle 
ji podepisují. 
 
 
 
V Praze, dne ………                                                      V dne 9.8.
 
Objednatel:     Zhotovitel:
 
 
 
………………………………………..     ………………………………………… 

r, ředitel ústavu 




