
Objednatel 

Zhotovitel 

Sídlo společnosti: 

IČ 

DIČ 

Jednatel 

SMLOUVA O DÍLO 

(na záldadě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) 

číslo smlouvy objednatele: 274/202 l 

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) 

Na Šabatce 17, 143 06 Praha Komořany 

Statutární orgán: editel ČHMÚ 

Odpovědná osoba:

IČ: 00020699 DIČ: CZ00020699 

Lidařík, s.r.0. 

Železná 12, 619 00, Brno 

26921219 

CZ26921219 

I. 
Předmět smlouvy 

1) Zhotovitel se zavazuje na základě této Smlouvy O dílo (dále jen ,,Smlouva") provést 
opravu nadzemní části 4 monitorovacích vrtů dle technické specifikace 

2) Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena V příloze č. 1 této smlouvy 

II. 
Doba a místo plnění 

1) Zhotovitel provede dílo v období od 15.9.2021 do 30. 11.2021 

2) Místo plnění: vrty V působnosti pobočky ČHMÚ Ostrava. 
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I) 

III. 
Cena díla 

V souladu se zněním § 2  zákona č. 526/1990 Sb. O cenách se cena díla sjednává dohodou 
mluvních stran ve výši: 

Cena bez DPH 61 000,-Kč 

12 810,-Kč 

Celková cena za zakázku 73 810,-Kč 

Tato cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná. 

2) Cenu lze překročit jen za těchto podmínek 

pokud v průběhu plnění dodávky dojde ke změnám sazeb daně z přidané 
hodnoty. 

pokud V průběhu plnění dodávky dojde ke změnám legislativních či technických 
předpisů a norem, které mají prokazatehıý vliv na překročení ceny. 

IV. 
Platební podmínky 

1) Obě strany se dohodly, že cena bude uhrazena na základě faktury se splatností 30 
kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. 
Platba bude provedena V Kč na bankovní účet zhotovitele. 

Faktura za provedené práce bude vystavena po předání a převzetí díla. 

. 
I 

2) Faktura musí obsahovat zejména. 
označení a číslo faktury, 
obchodní jméno a sídlo zhotovitele a objednatele, jakož i identifikační číslo a 
daňové identifikační číslo, 
bankovní spojení, 
předmět smlouvy, číslo smlouvy objednatele, 
den odeslání faktury S lhůtou její splatnosti, 
cenu díla, 
faktıırovanou částku a zvlášť částka daně Z přidané hodnoty. 

3) Nebude-li faktura obsahovat všechny údaje a náležitosti podle platných právních 
Předpisů a smluvních ujednání, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, je objednatel 
0PIlávněn fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení. Zhotovitel je povinen podle povahy 
nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V tomto případě je běh původní lhůty 
8P1atnosti přerušen a nová lhůta začne běžet doručením řádně opravené nebo nově 
VYhotovené faktury. 
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4) Faktura je považována za uhrazenou dnem odepsání příslušné částky Z účtu obj ednatele 
a jejím směřováním na účet zhotovitele. 

5) Se sjednanou cenou zhotovitel při fakturaci vyúčtuje také daň Z přidané hodnoty 
V procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě k datu uskutečnění zdanitelného plnění, 
je-li zhotovitel plátcem DPH. 

VI. 
Smluvní pokuty 

6) Plnění bude použito pro činnosti, kdy ČHMÚ není osobou povinnou k DPH, Z tohoto 
důvodu nelze použít režim přenesené daňové povinnosti. 

V. 
Záruka a jakost dodaného díla 

1) Smluvní strany sjednaly záruční dobu na předmět této smlouvy na 24 měsíců, záruční 
doba počíná běžet předáním díla. 

2) Zhotovitel se zavazuje provést záruční opravu do 30 pracovních dnů od jejího nahlášení 
objednatelem. Pokııd nebude závada odstraněna V dohodnutém termínu, má objednatel 
právo zajistit odstranění závady díla dodaného dle této smlouvy u jiného subjektu na 
náklad zhotovitele. I přes odstranění závady jiným subjektem není dotčena záruční lhůta 
a povinnosti zhotovitele podle tohoto článku. 

3) Záruční lhůta se prodlužuje O dobu od nahlášení závady do jejího odstranění. O 
provedení záruční opravy vyhotoví zhotovitel písemný protokol. 

1) Za nedodržení doby plnění podle čl. II. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03% Z celkové ceny nedodaného díla za každý 
započatý den prodlení. 

2) Smluvní pokuta při prodlení zhotovitele S provedením záručních oprav činí 500,- Kč za 
každý započatý den prodlení a za každou vadu. 

3) Při prodlení objednatele S úhradou faktury činí smluvní pokuta 0,03% Z dlužné částky 
za každý započatý den prodlení. 

4) Uvedené smluvní pokuty jako sankce nemají vliv na výši případné náhrady škody 

5) Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje povinnosti provést dodávku díla ani jiných 
Povınností, závazků nebo odpovědnosti plynoucí Z této smlouvy a Z platných právních 
Předpisů. 

ı 
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VII 
Ostatní ujednání 

VIII 
Závěrečná ustanovení 

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 nepeno 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 v h o d  volné a otevřené soutěže 

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 mlčenlivost 

4) Ujednání O spolupůsobení při výkonu finanční kontroly: asDruhá 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 

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 

2) Smluvní strany jsou oprávněné tuto smlouvu ukončit na základě dohody, nebo 
odstoupením ze zákonných důvodů. Institut výpovědi nelze S ohledem na krátkou dobu 
ování účinnosti smlouvy použít 

3) Tato smlouva může být měněna písemnými dodatky na návrh kterékoliv ze smluvních 

4) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech S platností originálu, přičemž každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom stejnopise 

zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat O předání díla zápis, který obě strany podepíší 
V zápase zejména uvede soupis předaných doldadů, 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 
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6) 

objednatel 

V Praze dne 

ředitel pro hydrologii 

tısıv Hvnıøııtnoımoıocıcıđ úsnv 
Úsek hydfolozlı (311) 143 os Praha 4, Na Šıbatce 2050/17 

1~?6 -na- 2021 

Příloha č. 1: Technická specifikace předmětu plnění 

použití Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 

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 

dubna 2016 
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 
SC zpracovaní osobních údajů se nachází na stránkách správce www.chmi.cz. 

smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly a S jejím obsahem jsou 
5,-øzuměné a na důkaz toho připojuji své podpisy 

Zhotovitel 

V B  mě: Á'Šıı9. '2:›'?-/l 

jednatel 

Lidařík, s.r.0. 
Železná 12, 619 00 Brno 

IČO: 26921219 
DIČ: CZ26921219 
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příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu plnění 

• 

standardní postup opravy beton. patek: 

, 5ęjmUÍÍ ornice, případně drnů do hloubky cca 15 - 20 cm. 

• Bourání starého betonového soklu. 

• Očištění ocelové pažnice od koroze. 

• pod5yp štěrkem. 

• vybudování bednění do hloubky cca 10 - 15 cm pod terén. 

ı vybetonování nového soklu S použitím dilatační izolace kolem ocelové pažnice vrtu. 

• odbednění. Rozměry nového betonového soklu cca V rozsahu původního, mohou být i O něco větší, 

ale pozor na dvířka S odměrným bodem V pažnìcì (pokud jsou). 

Po vytvrzení betonu provedení dokončovacích prací - dvojitý gumoasfaltový nátěr pažnice vrtu Í 

betonového soklu. 

• Úprava okolního terénu do původního stavu a odvoz odpadu. 

V00007 ı n  Brantice (50° 03' 50.98" N; 17° 37' 42.62" E) 

Vybudování nové betonové patky namísto poškozené dle uvedeného postupu. 

Dvojitý nátěr patky a pažnice, atd. 

V00025 - Kobylá nad Vidnavkou (50° 20' 27.63" N; 17° 07' 12.89" E) 

Vybudování nové betonové patky namísto poškozené dle uvedeného postupu. 

Dvojitý nátěr patky a pažnice, atd. 

Vp9403-velká Kraš (50°22' 38.37" N; 17° 10' 22.96" E) 

Vrt ISPA/FS. ` 
Svaření a oprava uraženého otočného čepu nerez poklopu, ochranný nátěr. 

Odstranění zbytků původní trasírky. 

TV prohlídka vrtu, zčištění tech. stavu objektu 
KO0726 - Bohumín (Hp107[26) (49° 54' 41.68" N; 18° 19' 36.57" E) 

Objekt na polí. 
Původně se jedná O přeložku úzkoprofilové hydro pedologické sondy (HP sondy) Z roku 2005. Vrt byl 

vystrojen PVC pažnicemi o prům. 160 mm. Na ústí vrtu byla osazena betonová patka S trubkou o profilu 

60 mm, která byla denotována Z původního vrtu (viz příloha KO0726_vystrojení). 
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