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Číslo smlouvy objednatele: D/2482/2021/PŘ 
Číslo smlouvy zhotovitele:  
 

Smlouva o dílo 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.  

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) mezi těmito smluvními stranami: 

 
Objednatel: Zlínský kraj 

se sídlem ve Zlíně, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90 
jednající: Ing. Radim Holiš, hejtman Zlínského kraje 
IČO: 70891320 
DIČ: CZ70891320 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu: 2786182/0800 
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Martin Kobzáň, vedoucí Odboru projektového řízení 
         tel: xxxx, e-mail: xxxx 
zástupce ve věcech technických: Ing. Dana Zápecová, vedoucí Oddělení vodního 

hospodářství Odboru životního prostředí a zemědělství, 
tel: xxxx, e-mail: xxxx 

(dále jen „objednatel“) 
 
a 

 
Zhotovitel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
 se sídlem: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5 
 zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 

1930 
 zastoupený: Ing. Pavlem Menhardem, ředitelem divize 06 
 IČO: 471 16 901    
 DIČ: CZ47116901   
 bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
 číslo účtu1: 19-1583390227/0100 
 zástupce ve věcech smluvních: Ing. Pavel Menhard, tel: xxxx, e-mail: xxxx 
 zástupce ve věcech technických: Ing. Kateřina Koutecká Hánová, tel: xxxx, e-mail: 

xxxx  
 vedoucí realizačního týmu: Ing. Robin Hála, tel: xxxx, e-mail: xxxx 

 (dále jen „zhotovitel“) 
  

 
I. 

Předmět smlouvy 

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele 
dílo v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a objednatel se zavazuje dílo převzít 
a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 
Pro účely této smlouvy se dílem rozumí vypracování dokumentu Plán pro zvládání sucha a 
stavu nedostatku vody Zlínského kraje. 

 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné 
zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. 
Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou zajistit 

                                                           
1 Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně. 
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dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní 
doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a zákona 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění 
pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na 
to, zda budou činnosti prováděné v rámci realizace plnění předmětu smlouvy prováděny 
zhotovitelem či jeho poddodavatelem. 

1.3 Zhotovitel bere na vědomí, že provedené dílo (specifikované v článku II. této smlouvy) bude 
použito při výkonu samosprávy objednatelem. S ohledem na skutečnost, že dílo má charakter 
autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „autorský zákon“), zhotovitel touto smlouvou v souladu s ustanovením § 2358 a násl. 
OZ poskytuje Objednateli výhradní a neomezenou (co do času, místa a rozsahu) licenci, tj. 
oprávnění k výkonu práva užit dílo, a to ke všem způsobům užití díla, jakožto autorského díla, ve 
smyslu OZ a autorského zákona, nevyjímaje změnu díla nebo spojení díla s jiným autorským 
dílem. Objednatel může oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě 
(podlicence), přičemž třetí osoba může bezplatně oprávnění tvořící součást licence (podlicence) 
zcela nebo zčásti poskytnout jakýmkoliv dalším osobám, k čemuž zhotovitel (autor) poskytuje 
tímto výslovný souhlas. Objednatel může taktéž bezplatně oprávnění tvořící součást licence 
postoupit jakýmkoliv třetím osobám, přičemž třetí osoba může bezplatně oprávnění tvořící 
součást licence postoupit jakýmkoliv dalším osobám, k čemuž zhotovitel (autor) poskytuje tímto 
výslovný souhlas. V případě postoupení licence je objednatel povinen informovat zhotovitele 
(autora) o osobě postupníka bez zbytečného odkladu. Licence dle tohoto odstavce se sjednává 
jako bezúplatná. Zhotovitel se také zavazuje neposkytnout dílo ani jeho části jiným osobám bez 
souhlasu Objednatele.  

1.4 Zhotovitel prohlašuje, že má své právní vztahy uspořádané způsobem, který mu umožňuje 
poskytnutí shora uvedených oprávnění k dílu Objednateli. 

1.5 Předmět plnění této smlouvy je plánován k realizaci v rámci připravovaného projektu „Plán pro 
zvládání sucha a stavu nedostatku vody Zlínského kraje“, který bude spolufinancován ze zdrojů 
programu “Operativní zabezpečení dodávek pitné vody“ poskytovatele dotace Státního fondu 
životního prostředí České republiky (dále jen „SFŽP ČR“). 

1.6 Pro účely této smlouvy se termínem „řádně“ rozumí bez vad a nedodělků. 
 
 

II. 
Rozsah díla 

2.1 Dílem se rozumí vypracování dokumentu Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody 
Zlínského kraje (dále jen „plán pro sucho“) dle § 87b zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu dle „Metodiky k přípravě 
plánů pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody“ vydané dne 4. června 2021 Ministerstvem 
zemědělství a Ministerstvem životního prostředí, která je veřejně dostupná na 
https://www.mzp.cz/cz/zvladani_sucha_metodika . Plán pro sucho bude zpracován pro celé 
území Zlínského kraje. 

2.2 Plán pro sucho bude vypracován ve dvou verzích. Neveřejná verze určená pro orgány pro sucho 
bude obsahovat všechny informace včetně citlivých údajů ve smyslu metodiky uvedené 
v odstavci 2.1 této smlouvy. Veřejná verze nebude obsahovat citlivé údaje.  

2.3 Součástí díla bude projednání návrhu plánu pro sucho s obecními úřady obcí s rozšířenou 
působností ve správním obvodu Zlínského kraje, krajskými úřady sousedních krajů, Policií České 
republiky, hasičských záchranným sborem kraje, krajskou hygienickou stanicí, uživateli vody 
významnými pro území kraje, Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem životního prostředí, 
Ministerstvem dopravy a Státní plavební správou, včetně vypořádání (zapracování) připomínek 
příslušných orgánů. 

2.4 Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli poskytne v nezbytně nutné míře spolupráci, zejména svou 
účastí na kontrolních dnech, případně pracovních jednáních, na které bude zhotovitelem pozván. 

https://www.mzp.cz/cz/zvladani_sucha_metodika
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Objednatel na požádání poskytne zhotoviteli potřebné doplňující údaje či podklady, které má 
k dispozici. 

2.5 Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat podle pokynů objednatele, pokud jsou 
v souladu s touto smlouvou a v souladu s příslušnými obecně závaznými předpisy regulujícími 
poskytování daných služeb, zejména tak v souladu s právními předpisy, normami a dokumenty 
uvedenými odst. 2.1 této smlouvy. Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o postupu 
zpracování díla. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen na případnou žádost 
objednatele se dostavit k průběžným jednáním (např. v místě sídle objednatele) a zapracovat 
případné průběžné připomínky Objednatele. Stejně tak je zhotovitel povinen zapracovat do díla 
připomínky třetích osob uvedených v odst. 2.3 této smlouvy. 

2.6 V souvislosti s realizací předmětu plnění všude tam, kde je potřeba přímého jednání objednatele, 
zejména při jednání se zástupci vodárenských společností, vystaví objednatel zhotoviteli plnou 
moc k zastupování objednatele. 

 
 

III. 
Doba plnění a místo plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést v termínu do 30. 12. 2022, s tím, že nejpozději do 30. 
11. 2022 je povinen předat dílo objednateli k přejímacímu řízení.  

3.2 Objednatel se zavazuje, že za řádně provedené dílo ve smyslu čl. II. této smlouvy zaplatí 
zhotoviteli dohodnutou cenu podle čl. IV. této smlouvy. 

3.3 Místem plnění díla: zejména sídlo objednatele i zhotovitele. Místem předání díla je pak sídlo 
objednatele.  

 
 

IV. 
Cena za dílo 

4.1 Cena za zhotovení předmětu této smlouvy v rozsahu podle čl. II. této smlouvy byla stanovena 
jako maximální v souladu s platnými cenovými předpisy.  

4.2 Celková cena za provedení díla činí:  
 

Celková cena v Kč bez DPH  1 290 000,- 
slovy: jeden milion dvě stě devadesát 
tisíc korun českých 

21% DPH    270 900,- 
slovy: dvě stě sedmdesát tisíc devět 
set korun českých 

Celková cena v Kč včetně DPH   1 560 900,- 
slovy: jeden milion pět set šedesát 
tisíc devět set korun českých 

 

4.3 Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla. Sjednaná cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou, se započtením 
veškerých nákladů, rizik, zisku apod., kterou není možné překročit a kterou je možné změnit pouze 
v případě změny sazby DPH, a to tak, že zhotovitel bude fakturovat sjednanou cenu díla s daní 
z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečněného 
zdanitelného plnění. Sjednaná cena za provedení díla zahrnuje veškeré činnosti, práce a 
dodávky, které jsou předmětem této smlouvy, (vč. např. nákladů spojených s cestovným a časem 
stráveným na cestě, s telefonováním, faxováním, kopírováním, elektronickou poštou, poštovným, 
úhradou kolků, známek či poplatků, pohonných hmot apod.) a zisk zhotovitele nezbytný 
k řádnému a včasnému provedení díla. 

4.4 V případě snížení sazby DPH se o sníženou část DPH snižuje cena za splnění předmětu smlouvy 
uvedená v odst. 4.2 tohoto článku. V případě zvýšení sazby DPH se o zvýšenou část DPH 
zvyšuje cena za splnění předmětu smlouvy uvedená v odst. 4.2 tohoto článku. Bez ohledu na 
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výše uvedené však platí, že případná registrace zhotovitele neplátce DPH po uzavření této 
smlouvy k DPH nemá za následek zvýšení ceny díla pro objednatele a jde plně k tíži zhotovitele. 

 
 

V. 
Platební podmínky 

5.1 Podkladem pro úhradu ceny za provedení díla bude faktura vystavená zhotovitelem.  

5.2 Cena díla nebude hrazena po částech, nýbrž na základě jediné – závěrečné faktury. Závěrečná 
faktura bude zhotovitelem vystavena v termínu do 5-ti pracovních dnů ode dne předání a převzetí 
díla objednatelem na základě písemného Protokolu o předání a převzetí díla. 

5.3 Podkladem pro vystavení daňového dokladu – faktury je oběma stranami podepsaný předávací 
Protokol o předání a převzetí díla. Tento protokol bude současně tvořit přílohu daňového dokladu 
– faktury. 

5.4 Daňový doklad – faktura bude obsahovat specifikaci fakturovaných prací a číslo smlouvy. Faktura 
bude vystavena ve dvou originálech. Zhotovitel je na každé faktuře povinen výslovně uvést, zda 
je, či není plátcem DPH. V případě, že je zhotovitel plátcem DPH, pak součástí každé faktury 
musí být prohlášení zhotovitele (podepsané statutárním orgánem) o tom, že: 

- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této faktury 
(dále jen „daň“), 

- nejsou mu známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 
nemůže daň zaplatit a ani se ke dni vystavení této faktury v takovém postavení 
nenachází, 

- nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 

- úplata za plnění dle této faktury není odchylná od obvyklé ceny, 

- úplata za plnění dle této faktury nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním 
převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko  

- nebude nespolehlivým plátcem, 

- bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost, 

- souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 
poskytnutí úplaty za plnění bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že 
zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí Zlínský kraj daň z přidané hodnoty z přijatého 
zdanitelného plnění příslušnému správci daně, 

- souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 
poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu 
zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň 
z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně. 

5.5 Splatnost daňového dokladu – faktury je 30 dnů od jeho doručení objednateli. Smluvní strany si 
sjednávání, že dnem doručení faktury je den uvedený na otisku doručovacího razítka podatelny 
objednatele. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu 
stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a 
dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že předmět 
plnění této smlouvy bude realizován na základě příslušného Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
(případně jiného právního titulu např. smlouvy) v rámci projektu „Plán pro zvládání sucha a stavu 
nedostatku vody Zlínského kraje“, musí faktura dále obsahovat tento text: „Tento doklad je hrazen 
v rámci projektu Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody Zlínského kraje, identifikační 
číslo ….bude-li v době vystavení faktury známo…, spolufinancovaného z dotace Státního fondu 
životního prostředí České republiky“. 

5.6 Objednatel je oprávněn před uplynutím data splatnosti vrátit zhotoviteli fakturu, pokud faktura 
včetně příloh neobsahuje touto smlouvou požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje 
nebo pokud byla vystavena dříve, než bylo dílo dle čl. I této smlouvy zhotovitelem předáno 
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objednateli, resp. jím převzato. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou třicetidenní lhůtou 
splatnosti. 

5.7 Objednatel neposkytuje zálohy. Platby dle této smlouvy bude objednatel hradit bezhotovostním 
převodem na účet zhotovitele uvedený na str. 1 této smlouvy. 
 
 

VI. 
Podmínky a způsob provedení díla 

6.1 Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a nebezpečí. 

6.2 Zhotovitel je povinen v průběhu zhotovování díla poskytovat objednateli informace o postupu jeho 
plnění a o skutečnostech, které mohou mít na zhotovování díla vliv, dodržovat obecně závazné 
předpisy a postupovat s náležitou odbornou péčí a chránit zájmy objednatele. 

6.3 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli na vyžádání podklady, jejichž potřeba vzejde 
v průběhu prací, pokud je má objednatel v držení nebo je bude schopen zajistit, přičemž 
požadavek na dodání musí být zhotovitelem přesně a včas písemně definován. 

6.4 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli pro provádění díla nezbytnou součinnost. Tato 
bude poskytována objednatelem na výzvu zhotovitele, a to ve lhůtách přiměřených povaze a 
náročnosti požadované součinnosti. 

6.5 V případě, že předmět plnění této smlouvy bude realizován na základě příslušného Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace (případně jiného právního titulu např. smlouvy) v rámci projektu „Plán pro 
zvládání sucha a stavu nedostatku vody Zlínského kraje“, zavazuje se zhotovitel udělit souhlas 
zástupcům SFŽP ČR získávat a využívat pořízený fotografický materiál a filmové záběry (pokud 
takové záběry a materiály budou pořízeny v rámci plnění předmětu této smlouvy) a tyto dále 
poskytovat třetím stranám. Tento závazek je v takovém případě zhotovitel povinen přenést i na 
své případné poddodavatele. 

 
 

VII. 
Předání a převzetí díla, přejímací řízení 

7.1 Zhotovitel je povinen po řádném dokončení díla předmět díla předat objednateli v jeho sídle. 
Objednatel se zavazuje řádně dokončený předmět smlouvy, tj. dílo, od zhotovitele převzít a 
zaplatit cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou.  

7.2 Dílo (dokument Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody Zlínského kraje) bude předáno 
ve dvou verzích (veřejné a neveřejné), přičemž obě dvě verze budou předány objednateli 3x 
v listinné podobě a rovněž 1x v elektronické podobě ve formátech v editovatelné podobě (např. 
docx, xlsx), a to na datovém nosiči (např. DVD, USB disku), přičemž v případě, že si to objednatel 
vyžádá rovněž v elektronické podobě uložené do předem dohodnutého datového úložiště. 

7.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním 
objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků případně zjištěných v rámci 
přejímacího řízení. 

7.4 Zhotovitel je tak nejprve povinen nejpozději do 30. 11. 2022 předat dílo k přejímacímu řízení (tj. 
ke kontrole objednateli), o čemž bude vyhotoven písemný zápis podepsaný oběma smluvními 
stranami. Objednatel do 15 dnů od převzetí díla k přejímacímu řízení dílo zkontroluje, sepíše 
případný seznam vad a nedodělků díla a předá tento seznam zhotoviteli. Zhotovitel je následně 
povinen případné vady a nedodělky uvedené v předmětném seznamu odstranit a znovu předat 
dílo objednateli ke kontrole opravených (odstraněných) vad a nedodělků, a to tak, aby nejpozději 
30. 12. 2022 mohlo být přejímací řízení ukončeno předáním a převzetím dokončeného díla na 
základě písemného protokolu.  

7.5 O předání a převzetí díla bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla, který bude podepsán 
oběma smluvními stranami.  Předávací protokol bude vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá 
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smluvní strana obdrží po jednom. V Protokolu o předání a převzetí díla bude zejména 
konstatováno, zda dílo bylo řádně dokončeno, předáno zhotovitelem a převzato objednatelem.  

7.6 Objednatel dílo převezme na základě Protokolu o předání a převzetí díla i v případě, že 
předávané dílo nebo jeho část bude vykazovat pouze vady a nedostatky (nedodělky), které by 
nebránily převzetí či užití díla (části díla) nebo způsobilosti sloužit svému účelu. V takovém 
případě, bude nedílnou součástí Protokolu o předání a převzetí díla soupis vad a nedodělků 
nebránících převzetí či užití díla (části díla) nebo způsobilosti sloužit svému účelu, včetně uvedení 
náhradní lhůty, ve které je zhotovitel povinen tyto vady odstranit, a nebude-li v něm dohodnuta, 
pak ve lhůtě 7 kalendářních dnů. 

7.7 V případě, že objednatel odmítne předávané dílo nebo jeho část převzít z důvodu jeho neúplnosti 
či vad, které brání převzetí či užití díla (části díla) nebo způsobilosti sloužit svému účelu, je 
zhotovitel povinen tyto nedodělky či vady odstranit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem. O 
nepřevzetí díla (části díla) ze shora uvedených důvodů se pořídí písemný zápis (protokol o 
nepřevzetí díla), obsahující seznam vytýkaných vad a nedodělků, který smluvní strany podepíší. 

7.8 O odstranění vad a nedodělků, ať už bránících či nebránících převzetí či užití díla (části díla) nebo 
způsobilosti díla sloužit svému účelu v náhradní lhůtě pořídí smluvní strany písemný zápis 
(protokol o odstranění vad a nedodělků), který smluvní strany podepíší ve dvou stejnopisech. 

7.9 Náhradní lhůty uvedené v odst. 7.6 a 7.7. tohoto článku nemají vliv na smluvní pokutu za řádné 
a včasné neprovedení díla v termínu do 30. 12. 2022, uvedenou v odst. 10.1 písm. a) článku X. 
této smlouvy. 

7.10 Za smluvní strany jsou oprávněny jednat a podepisovat (dokumenty) v záležitostech uvedených 
v tomto článku jejich zástupci ve věcech technických.  

 
 

VIII. 
Záruka a odpovědnost za vady 

8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu a za podmínek stanovených touto 
smlouvou, právními předpisy a závaznými technickými normami. Zhotovitel dále prohlašuje, že 
v době předání a převzetí nebude mít dílo právní vady. 

8.2 Záruční doba na dílo se sjednává v délce 2 let, přičemž záruční doba začíná běžet ode dne 
protokolárního převzetí díla. 

8.3 Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět této smlouvy v době jeho předání zhotovitelem a 
převzetí objednatelem a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě 
v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).  

8.4 Zhotovitel dále zodpovídá za vady a nedodělky vzniklé po této době (tj. po předání a převzetí 
díla), jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností; odpovídá též za vady, které mělo dílo 
v době předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (vady zjistitelné při běžné prohlídce 
a vady skryté), a to až do dvou let ode dne předání a převzetí díla.  

8.5 Na vady a nedodělky, které objednatel zjistil až po převzetí díla, je objednatel povinen nejpozději 
do 30 dnů od jejich zjištění zhotovitele písemně upozornit (reklamovat je) a vyzvat zhotovitele 
k jejich odstranění. Nebude-li smluvními stranami dohodnuta lhůta delší, zavazuje se zhotovitel 
uplatněné (reklamované) vady a nedodělky odstranit nejpozději do 30 dnů od provedeného 
písemného upozornění (doručení reklamace) v souladu s ustanovením § 2615 OZ. 

8.6 V záležitostech uplatňování reklamací a jejich vyřizování jsou za smluvní strany oprávněny jednat 
jejich zástupci ve věcech smluvních nebo technických. 

8.7 Náklady na odstranění vad a nedodělků díla, za které je odpovědný zhotovitel, a další náklady 
související s jejich odstraněním je povinen z titulu své odpovědnosti uhradit zhotovitel. 

8.8 Objednatel je oprávněn případnou vadu díla odstranit, jestliže dá zhotovitel k odstranění vady 
písemný souhlas nebo jestliže zhotovitel bez závažného důvodu vady neodstranil ve lhůtě 
stanovené objednatelem po nahlášení vady zhotoviteli, a to na náklad zhotovitele. 
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8.9 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím podkladů a věcí poskytnutých 
objednatelem, jestliže zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré odborné péče zjistit jejich 
nevhodnost, nebo na jejich nevhodnost objednatele řádně předem upozornil, ale ten na jejich 
použití trval. 
 
 

 
IX. 

Nebezpečí škody a vlastnické právo k dílu 

9.1 Zhotovitel je vlastníkem díla a nese nebezpečí škody na něm až do okamžiku jeho předání a 
převzetí objednatelem na základě podepsaného Protokolu o předání a převzetí díla v souladu s 
čl. VII. této smlouvy, kdy nebezpečí škody i vlastnické právo k dílu přechází na objednatele. 

 
 

X. 
Smluvní pokuty 

10.1 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši: 

a) 0,2 % z celkové ceny včetně DPH (pro neplátce DPH však z celkové ceny bez DPH) podle čl. 
IV. odst. 4.2 této smlouvy za každý započatý den prodlení (oproti termínu 30. 12. 2022) s 
předáním řádně provedeného díla (teprve po odstranění všech vad uvedených v protokole o 
předání a převzetí díla lze konstatovat, že dílo je předáno řádně), 

b) 50.000,- Kč v případě, že zhotovitel nepředá objednateli dílo nejpozději do 30. 11. 2022 
k přejímacímu řízení, 

c) 0,05 % z celkové ceny včetně DPH (pro neplátce DPH však z celkové ceny bez DPH) podle 
čl. IV. odst. 4.2 této smlouvy za každý započatý den prodlení a za každou vadu díla (za níž 
odpovídá zhotovitel), která byla zjištěna objednatelem v záruční době a reklamovaná 
v souladu s článkem VIII. této smlouvy, pokud ji zhotovitel neodstraní do 30 dnů od doručení 
reklamace (resp. ji neodstraní ve lhůtě, pokud taková byla smluvními stranami dohodnuta dle 
odst. 8.5 této smlouvy), 

d)  50.000,- Kč v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v čl. XII. odst. 12.4, 12.5 
nebo 12.6 této smlouvy, a to za každý jednotlivý zjištěný případ. 

10.2 Dojde-li na straně objednatele k prodlení s úhradou faktury, vystavené v souladu s touto 
smlouvou, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením 
vlády č. 351/2013 Sb. ve smyslu § 1970 OZ, a to z dlužné částky za každý započatý den prodlení 
až do doby zaplacení a objednatel je povinen takto účtovaný úrok z prodlení zaplatit. 

10.3 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 15 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování 
zhotoviteli.  

10.4 Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo oprávněné strany na 
náhradu škody či její výši způsobené porušením povinností dle této smlouvy. 

10.5 Odstoupení od této smlouvy nemá vliv na povinnost zaplatit smluvní pokutu, nicméně od okamžiku 
odstoupení od této smlouvy již nenarůstá výše smluvní pokuty. 

10.6 V záležitostech uplatňování smluvních pokut a úroků z prodlení jsou za smluvní strany oprávněny 
jednat a podepisovat jejich zástupci ve věcech smluvních. 

 
 
 
 
 

XI. 
Odstoupení od smlouvy 
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11.1 Každá ze smluvních stran této smlouvy je oprávněna od této smlouvy nebo její příslušné části 
odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou. 

11.2 Za podstatné porušení této smlouvy, opravňující objednatele odstoupit od této smlouvy, se 
považuje zejména: 

a) jestliže zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým způsobem a tento postup nebo dosavadní 
výsledek provádění díla vedou nepochybně k vadnému plnění, 

b) jestliže je zhotovitel v prodlení s předáním díla k přejímacímu řízení (tj. nejpozději do 30. 11. 
2022) nebo s předáním díla (tj. nejpozději do 30. 12. 2022) podle této smlouvy trvajícím déle 
než 5 dnů,  

c) jestliže zhotovitel neoprávněně přerušil nebo neoprávněně zastavil provádění díla podle této 
smlouvy. 

11.3 Za podstatné porušení této smlouvy, opravňující zhotovitele odstoupit od této smlouvy, se 
považuje zejména: 

a) jestliže je objednatel v prodlení s převzetím díla k přejímacímu řízení nebo s převzetím díla 
[které má případně pouze vady a nedostatky (nedodělky), které by nebránily převzetí či užití 
díla (části díla) nebo způsobilosti sloužit svému účelu] trvajícím déle než 15 dnů, 

b) jestliže je objednatel v prodlení s úhradou faktury vystavené v souladu s touto smlouvou 
trvajícím déle než 30 dní. 

11.4 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy 
s výjimkou těch práv a povinností, která ze své povahy trvají i po odstoupení od smlouvy. 

11.5 Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy. 

11.6 Bez ohledu na skutečnost, zda objednatel odstoupí nebo neodstoupí od této smlouvy, nebo zda 
dojde či nedojde k jinému předčasnému ukončení této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli 
nahradit taktéž případnou škodu, kterou mu způsobil v souvislosti s touto smlouvou, přičemž 
zaplacením jakékoliv smluvní pokuty uvedené v této smlouvě není dotčeno právo objednatele vůči 
zhotoviteli na náhradu způsobené škody (či její výši), která vznikla v příčinné souvislosti 
s jednáním, nejednáním či opomenutím zhotovitele při realizaci předmětu plnění dle této smlouvy. 

11.7 Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, budou případná práva a povinnosti smluvních stran 
plynoucích z odstoupení od této smlouvy řešena podle příslušných ustanovení OZ a ostatních 
právních předpisů. 

 
 

XII. 
Ostatní ujednání 

12.1 Jakékoliv vícepráce a jejich cena musí být odsouhlaseny objednatelem předem, a to formou 
písemného dodatku k této smlouvě. 

12.2 Za vícepráce se považují takové práce, které přesahují smluvní závazky zhotovitele podle této 
smlouvy a jejichž provedení nemá vliv na řádné provedení smluveného předmětu díla podle 
článku I. a II. této smlouvy nebo které nemohl zhotovitel při vynaložení veškeré odborné péče, 
kterou lze na něm požadovat, předvídat ani jim zabránit. 

12.3 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy, není-li v ní výslovně uvedeno jinak, lze jen formou 
písemných dodatků, které nabývají platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou 
smluvních stran. 

12.4 Zhotovitel se zavazuje realizovat plnění této smlouvy prostřednictvím realizačního týmu. Vedoucí 
realizačního týmu musí splňovat tyto kvalifikační požadavky na vedoucího realizačního týmu 
zhotovitele: 

- osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 
ve znění pozdějších předpisů, s autorizací pro obor Stavby vodního hospodářství a 
krajinného inženýrství [§ 5 odst. 3 písm. c) autorizačního zákona], 
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- minimálně 7 let praxe v oboru vodní stavby a vodní hospodářství,  

- zkušenosti osoby vedoucího realizačního týmu s vedením minimálně 1 zakázky v oblasti 
vodního hospodářství, realizované za posledních 7 let před zahájením výběrového řízení 
(které předcházelo a týkalo se uzavření této smlouvy), o finančním objemu min. 500 000 
Kč bez DPH. 

12.5 Změnu vedoucího realizačního týmu zhotovitele je možné provést pouze ze závažných důvodů 
po předchozí dohodě smluvních stran na základě písemného protokolu o těchto změnách. Pokud 
dochází ke změně vedoucího realizačního týmu zhotovitele, musí nový vedoucí realizačního týmu 
splňovat požadavky objednatele uvedené v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, která 
předcházela a týkala se uzavření této smlouvy, a které jsou rovněž uvedeny v odst. 12.4 této 
smlouvy, přičemž tyto požadavky musí být doloženy příslušnými doklady. Provedení změny 
osoby zhotovitelem bez splnění shora uvedených podmínek se považuje za podstatné porušení 
smlouvy, nejedná-li se o případ vyšší moci. Protokol o změně vedoucího realizačního týmu 
zhotovitele musí být podepsán oběma smluvními stranami; za smluvní strany jsou v tomto 
případě oprávněni jednat a protokol podepsat zástupci oprávněni jednat ve věcech technických.  

12.6 V případě plnění předmětu této smlouvy (či její části) poddodavatelem zhotovitele je povinen 
zhotovitel zajistit, aby se poddodavatel, který za zhotovitele prokazoval kvalifikaci (v rámci 
výběrového řízení předcházejícímu a týkajícímu se uzavření této smlouvy), podílel na plnění ve 
stejném rozsahu, v jakém prokázal za zhotovitele předmětnou kvalifikaci. 

12.7 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání statutárních 
orgánů nebo zástupců oprávněných jednat ve věcech smluvních. 

12.8 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 
stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 
informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Ustanovení zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů nejsou tímto dotčena. 

12.9 V případě změn zástupců smluvních stran nebo změn jiných údajů (vč. bankovního spojení a č. 
účtu) smluvních stran uvedených nad článkem I. této smlouvy (s výjimkou změny vedoucího 
realizačního týmu, pro něhož je způsob provedení změn uveden v odst. 12.5 tohoto článku), je 
možno tyto změny provést i prostřednictvím písemné komunikace (postačí e-mailové) 
prostřednictvím zástupců smluvních stran ve věcech technických nebo smluvních. 

 
 

XIII. 
Závěrečná ustanovení 

13.1 Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními OZ, 
zejména § 2586 OZ a násl. 

13.2 Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost 
k právním úkonům, a že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísni, ani za 
jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem. 

13.3 Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 
504 OZ. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu 
dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. 

13.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb. 

13.5 Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění 
do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy Zlínský kraj 
bezodkladně písemně informuje druhou smluvní stranu, postačí e-mailem prostřednictvím 
zástupce ve věcech technických.  

13.6 Zhotovitel bere na vědomí, že osobní údaje uvedené ve smlouvě Zlínský kraj zpracovává jako 
správce za účelem uzavření, plnění a zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., 
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o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů). Právní základ pro zpracování osobních údajů vychází z čl. 
6 odst. 1 písm. b) a c) uvedeného obecného nařízení. Osobní údaje budou správcem uloženy po 
dobu stanovenou jeho spisovým a skartačním plánem. Kontaktní údaje správce, pověřence pro 
ochranu osobních údajů, informace o právech subjektu údajů a další informace ke zpracování 
osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách Zlínského kraje www.kr-zlínsky.cz, v sekci 
Krajský úřad, Zpracování a ochrana osobních údajů (GDPR). 

13.7 Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu projektu „Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody 
Zlínského kraje“ a poskytnout nezbytnou součinnost kontrolním orgánům předmětného projektu, 
a to v případě, že předmět plnění této smlouvy bude realizován na základě příslušného 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (případně jiného právního titulu např. smlouvy) v rámci shora 
uvedeného projektu. 

13.8 S ohledem na skutečnost, že objednatel se v případě schválení žádosti o dotaci bude povinen 
řídit příslušným Rozhodnutím o poskytnutí dotace (případně jiným právním titulem např. 
smlouvou), ze které bude spolufinancováno plnění této smlouvy, a příslušnými pravidly, pokyny 
a metodickými dokumenty včetně jejich následných aktualizací SFŹP ČR, resp. příslušného 
operačního programu, vyhrazuje si objednatel právo doplnit, případně změnit tuto smlouvu, 
zejména povinnosti plynoucí ze smlouvy pro zhotovitele, v případě, že z aktuálních pokynů, 
pravidel či dokumentů dotačního (řídícího) orgánu nebo z příslušného Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace (případně z jiného právního titulu např. smlouvy), vyplyne nějaká povinnost, kterou bude 
objednatel muset zavázat rovněž zhotovitele. V takovém případě se zhotovitel zavazuje na 
změnu či doplnění této smlouvy přistoupit. V opačném případě je to důvodem pro výpověď této 
smlouvy (s výpovědní dobou 3 pracovní dny, která začíná běžet dnem následujícím po doručení 
výpovědi druhé smluvní straně).  

13.9 V případě, že Zhotovitel je plátcem DPH, pak podpisem této smlouvy výslovně prohlašuje, že: 

- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále 
jen „daň“), 

- mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň 
zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 

- nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 
- úplata za plnění dle této smlouvy není odchylná od obvyklé ceny  
- úplata za plnění dle této smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním 

převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, 
- nebude nespolehlivým plátcem, 
- bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost, 
- souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí 

úplaty na plnění bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je 
nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění 
příslušnému správci daně, 

- souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí 
úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného 
pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého 
zdanitelného plnění příslušnému správci daně. 

13.10 V případě, že je tato smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá zhotovitel objednateli 
po uplynutí této doby a bez zbytečného odkladu nové písemné prohlášení ve znění dle 
předchozího odstavce 13.9 tohoto článku. Stejně tak bude postupovat zhotovitel (a to i 
opakovaně) v případě, že uplyne doba delší než 6 měsíců od okamžiku, kdy učinil poslední 
prohlášení ve smyslu odst. 13.9 tohoto článku. 

13.11 Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními OZ, 
zejména § 2586 a násl. 

13.12 Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři 
objednatel. 
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Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů 

Rozhodnuto orgánem kraje:  Rada Zlínského kraje 
Datum a číslo usnesení:   

 
 
Ve Zlíně dne:                                                       V Praze dne: 
 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
   
 
 
………………………………………   ………………………………………… 
Ing. Radim Holiš  Ing. Pavel Menhard  
hejtman  ředitel divize 06 


