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Smlouva o dílo 
 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 

 

 

Evidenční číslo objednatele: D600220039 

Evidenční číslo zhotovitele: doplní zhotovitel 

Číslo akce objednatele: PS Dvůr Králové n.L., západ, sečení břehových 

porostů, 711220127 

 

1. Smluvní strany 

 

1.1. Objednatel:   

Název: Povodí Labe, státní podnik 

Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  

500 03 Hradec Králové 

Statutární orgán: 

 

 

Adresa závodu: 

Osoba oprávněná k podpisu: 

Zástupce pro věci technické: 

 

 

 

 

 

IČ: 

DIČ: 

Zápis v obchodním rejstříku: 

Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 

 

závod Jablonec nad Nisou,  

Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou 

XXXXX, ředitel závodu  

XXXXX, vedoucí provozního střediska 

(XXXXX, tel.: XXXXX) 

XXXXX, úsekový technik, (XXXXX, XXXXX) 

XXXXX, technický pracovník (XXXXX, XXXXX) 

 

 

70890005 

CZ70890005 

Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473 

 

(dále jen jako „objednatel“)  

 

 

1.2. Zhotovitel:   

Název: LEVEL.SK s.r.o. 

Adresa sídla: 150 00 Praha 5, Smíchov, Holečkova 3331\35 

Statutární orgán: Ing. Sergey Tykvinskii 

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Sergey Tykvinskii 

Zástupce pro věci technické: XXXXX XXXXX  

XXXXX) 

IČ: 256 66 240 

DIČ: CZ25666240 

Bankovní spojení: XXXXX 

Zápis v obchodním rejstříku: Zapsán Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 59452 

 

(dále jen jako „zhotovitel“) 
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2. Předmět smlouvy 

2.1 Zhotovitel se za podmínek uvedených ve smlouvě zavazuje ve prospěch Objednatele, po 

dobu její účinnosti řádně a s odbornou péčí provádět sečení travního břehového porostu na 

PS: Dvůr Králové nad Labem v rozsahu stanoveném v Příloze č.1 smlouvy. 

 

2.2 Služba sečení bude zhotovitelem poskytována na základě zadávacího listu, který bude 

sloužit i jako předávací protokol. 

 

2.3 Zhotovitel tímto prohlašuje, že je řádně a s odbornou péčí schopen plnit své závazky ze 

smlouvy, že má zajištěny dostatečné materiální a odborně kvalifikované personální zdroje 

(kapacity) na realizaci služby sečení. 

3.  Základní zásady provádění služby sečení 

3.1 Zhotovitel je povinen provádět sečení řádně, včas, s odbornou péčí, vlastním jménem, na 

vlastní odpovědnost a v souladu se smlouvou, předcházet vzniku škod a chránit oprávněné 

zájmy Objednatele. 

3.2 Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout součinnost potřebnou k řádnému plnění jeho 

povinností podle smlouvy. Objednatel je povinen za účelem plnění smlouvy zejména 

umožnit zhotoviteli vstup na pozemky, k nimž má objednatel právo hospodařit. 

3.3 Přístup na pozemky, k nimž objednatel nemá právo hospodařit, si na své náklady a na svou 

vlastní odpovědnost zajistí zhotovitel.  

4. Doba plnění díla 

4.1 Předpokládaný termín zahájení díla je: 8.7. 2022 

4.2 Termín dokončení díla je nejpozději do 29.7. 2022. 

5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky 

5.1 Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní 

a nejvýše přípustná,  je dána cenovou nabídkou zhotovitele vycházející z ceníkových kódů  

a měrných jednotek. 

5.2 Maximální cena bez DPH činí : 249 300,00 Kč, slovy: dvěstěčtyřicetdevěttisíctřista korun 

českých. 

5.3 Objednatel neposkytne zhotoviteli na předmětné dílo zálohu. 

5.4 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad za provedení 

díla podle objemu skutečně provedených prací na základě zápisu uskutečněného 

v zadávacím listu.  

5.5 Zhotovitel vyhotoví daňový doklad a odešle ho objednateli do 10 dnů od dne uskutečnění  

zdanitelného plnění a zajistí, aby daňový doklad byl označen evidenčním číslem smlouvy 

objednatele, názvem a číslem akce objednatele v souladu s údaji uvedenými ve smlouvě 

o dílo. Bez těchto údajů nebude daňový doklad proplacen. 

5.6 Daňový doklad bude zaslán objednateli na adresu Povodí Labe, státní podnik, Víta 

Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové. Objednatel akceptuje 

elektronickou fakturaci zhotovitele, která bude objednateli doručena na emailovou adresu 

XXXXX. Zhotovitel zvolí pouze jednu z uvedených možností, aby nedocházelo k 

duplicitám. 
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5.7 Objednatel bude provádět platby bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který bude 

uveden na daňovém dokladu a zároveň je zveřejněn v registru plátců DPH dle § 96 zákona o 

DPH, je-li zhotovitel plátcem DPH.  

5.8 Objednatel proplatí daňový doklad bezhotovostní platbou do 30 dnů po jeho doručení 

prostřednictvím svého peněžního ústavu.  

5.9 Daňový doklad bude mít náležitosti ve smyslu ustanovení § 28, § 29 a nepodléhá režimu 

přenesení daňové povinnosti dle § 92e) zákona č.235/2004 Sb., Zákon o dani z přidané 

hodnoty ve znění pozdějších předpisů. 

 

6. Práva a povinnosti objednatele 

6.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli před zahájením sečení zadávací listy. 

6.2 Objednatel bude provádění díla kontrolovat prostřednictvím zástupce pro věci technické či 

jím určeného a zhotoviteli předem oznámeného jiného zaměstnance objednatele. Tyto osoby 

jsou za Objednatele oprávněny předávat a přebírat díla, či jeho části, vydat pracovníkům 

zhotovitele příkaz k přerušení prací, pokud oprávněný zástupce zhotovitele není dosažitelný 

a je-li ohrožena bezpečnost osob, prováděného díla nebo hrozí-li jiné závažné škody. 

7. Práva a povinnosti zhotovitele 

7.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas, za řádně provedené dílo se považuje 

provedení seče ve sjednané lokalitě a sjednaném rozsahu na délku porostu maximálně 8cm, 

s ponecháním posečené hmoty dle Plánu sečení (přílohy č. 1).   

7.2 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost na pracovišti a za škodu, způsobenou svou činností 

objednateli či třetím osobám. 

7.3 Veškeré akcí dotčené pozemky budou po provedení sečení uvedeny do původního stavu. 

7.4 Zhotovitel si zajistí vyjádření o existenci stávajících inženýrských sítí od jejich správců a 

v případě výskytu zajistí vytyčení nebo jiné označení, včetně zajištění souhlasu 

s provedením prací v ochranném pásmu. 

7.5 Po realizaci akce zhotovitel zajistí odstranění veškerého vybavení zhotovitele z pracoviště 

(vymístění techniky apod.). Dále zhotovitel odstraní v souladu s dotčenými předpisy z 

pracoviště veškerý odpad vzniklý jeho činností. Zhotovitel zajistí, že se všemi odpady 

vzniklými při provádění díla, jichž je původcem, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 

541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcími předpisy v platném znění. 

7.6 Zhotovitel je povinen vést dílo kvalifikovanými zaměstnanci. Zhotovitel odpovídá za to, že 

bude mít pro své zaměstnance veškeré potřebné doklady a platná kvalifikační potvrzení pro 

provádění díla. Toto platí i v případě poddodavatele, pokud bude zhotovitel část předmětu 

díla zajišťovat jeho prostřednictvím. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody, 

způsobené jeho poddodavateli objednateli či třetím osobám. Zhotovitel se zavazuje ujednat 

si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na realizaci předmětu plnění veřejné 

zakázky, stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této 

Smlouvě. 

7.7. Zhotovitel se zavazuje ujednat si s poddodavateli, kteří se na jeho straně podílejí na realizaci 

předmětu plnění veřejné zakázky, stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, ja-

ká je sjednána v této smlouvě. 

7.8. Zhotovitel se při plnění díla zavazuje minimalizovat negativní dopad své činnosti na životní 

prostředí. Zhotovitel provede taková opatření, aby dotčené plochy zejména nebyly znečiště-

ny ropnými a jinými podobnými produkty.  
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8. Smluvní pokuty  

8.1 Nezahájení seče ve sjednaném závazném termínu dle Zadávacího listu je sankcionováno 

smluvní pokutou ve výši 20.000,- Kč. Objednatel je v takovém případě oprávněn odstoupit 

od smlouvy. 

8.2 Prodlení s provedením díla řádně a včas je sankcionováno smluvní pokutou ve výši 0,5 % 

z hodnoty nedodělané části díla za každý den prodlení. Výpočet sankce je prováděn za 

každou seč a každou lokalitu zvlášť. Objednatel je v takovém případě oprávněn odstoupit od 

smlouvy. 

8.3 Pozdní úhrada daňového dokladu je sankcionována smluvní pokutou ve výši 0,05 % 

z dlužné částky za každý den prodlení. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn odstoupit 

od smlouvy. 

8.4 Výše uvedené sankce jsou splatné do 15 dnů od jejich uplatnění protistranou. Objednatel je 

oprávněn si výši těchto sankcí započíst proti fakturovaným částkám. 

8.5 Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit též za podmínek stanovených 

občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy, v platném znění. 

8.6 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této 

smlouvy druhé smluvní straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé 

straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do pěti dnů od jeho 

odeslání v poštovní zásilce s dodejkou či do pěti dnů od jeho odeslání do datové schránky. 

8.7 V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit pracoviště 

a vyklidit zařízení na pracovišti nejpozději do patnácti dnů od účinností odstoupení, 

nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá 

potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku 

ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. 

V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této 

povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené 

práce i nedokončené dodávky do pěti dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. 

O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami v zadávacím listu zápis, tj. bude 

v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla. 

9. Předání a převzetí díla 

9.1 Předání a převzetí dokončeného díla bude učiněno akceptací zadávacího listu objednatelem 

na základě výzvy (emailem, datovou schránkou nebo telefonicky) zhotovitele.  

9.2 Provedením a řádným ukončením díla se rozumí předání předmětu díla objednateli bez vad 

a nedodělků. Za tímto účelem objednatel při předání a převzetí předmětu díla zajistí 

odbornou prohlídku provedených prací a v zadávacím listu označí případně zjevné vady a 

nedodělky. 

10. Prevence protiprávních jednání 

10.1 Smluvní strany stvrzují svými podpisy, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy 

jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i 

při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících. 

10.2 Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke 

vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání 

(včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterákoli ze smluvních stran nemohla být 

uznána odpovědnou podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob 

a řízení proti nim v platném znění, nebo uplatněna trestní odpovědnost fyzických osob 

(včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání 
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proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních 

předpisů.  

10.3 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Interním protikorupčním programem Povodí Labe, 

státní podnik a Etickým kodexem zaměstnanců Povodí Labe, státní podnik (dále společně 

jen „Program“; viz www.pla.cz). Smluvní strany se při plnění této Smlouvy zavazují po 

celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty Programu, pokud to jejich povaha 

umožňuje.  

10.4 Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně 

možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu 

korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; 

obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto 

článku. 

11. Závěrečná ustanovení 

11.1 Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:  

 v této smlouvě,  

 v plánu sečení, 

 v zadávacím listu. 

11.2 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.  

11.3 Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná 

platnými zaručenými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech, 

případně v listinné formě, opatřené vlastnoručními podpisy, a to ve dvou paré. Každá ze 

stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních 

stran, případně jedno paré písemně uzavřené smlouvy v listinné podobě.  

11.4 Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což smluvní strany 

stvrzují podpisem. 

11.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv.  

11.6 Smlouva může být změněna nebo zrušena pouze písemným projevem obou smluvních stran 

na návrh některé smluvní strany formou dodatku. 

 

 

Přílohy: 1. Plán sečení  

   

Za objednatele: Za zhotovitele: 

  

  

  

  

  

................................................ ..................................................... 

XXXXX Ing. Sergey Tykvinskii 

ředitel závodu ředitel 

podepsán elektronicky podepsán elektronicky 

 

http://www.pla.cz)./

