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, 7201403/ZL 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Znění 

pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský Zákoník“) 

Smluvní strany 

Objednatel: 
Ústecký kraj 
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený: lng. lrenou Jeřábkovou, vedoucí odboru životního prostředí 

a Zemědělství krajského úřadu ~ 

lČ: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bank. spojení: 

číslo účtu: 882733379/0800 
Zástupce pro věcná jednání RNDr. Tomáš Burian 
E-mail/telefon: burian.t@kr-ustecky.cz, +420 475 657 160 
(dále jen ,,Objednatel“) 

21 

Zhotovitel: 
Vodohospodářský rozvoj a 
výstavba a.s. 
Sídlo: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5 

Zastoupený: lng. Pavel Menhard, ředitel divize 06 
IČO: 471 16 901 
DIČ: CZ47116901 
Bank. spojení: Komerční banka,a.s. 

číslo účtu: 19-1583390227/0100 

Zástupce pro věcná jednání: lng. Martin Tomek 
E-mail/telefon: tomek@vrv.cz 

, 
+420 732 532 225 

zapsaný V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930, 
(výpis Z obchodního rejstříku/ výpis zhotovitele tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě) 
(dále jen ,,ZhotoviteI“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
SMLouvu O DíLoz 
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I. 

Předmět smlouvy a díla 
Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při provedení díla 
„Sídla a odtokové poměry Litoměřické kotliny - podklad pro zadání technické studie protipovodňových opatření“ (dále i jako „předmět plnění") za podmínek dále 
sjednaných v této smlouvě a dalších dokumentech, na které se tato smlouva odkazuje. 
Přesná specifikace díla: 

a. Vymezení řešeného území hranicemi katastrálních území a povodími lV. řádu 
s ohledem na vzájemné vazby evidovaných rozvojových záměrů a aktivit a na výsledky 
hydrodynamických výpočtů. 

b. Popis dosavadního vývoje území a jeho ovlivnění povodněmi a povodňovým rizikem, 
c. Inventura záměrů územního rozvoje ovlivňujících odtokové poměry, včetně dosud 

navrhovaných a realizovaných protipovodňových opatření. 
d. Definice činností a metod potřebných při zpracování technické studie k posouzení 

jednotlivých záměrů Z hlediska hydrodynamického i ekonomického, pro návrh 
kompenzačních opatření a identifikaci rizik. 

e. Stanovení rozsahu a podrobnosti návrhové části technické studie s ohledem na její 
bezprostřední Využitelnost při územním plánování a navazující projektové přípravě 
jednotlivých opatření co do rozsahu navržených hydrotechnických opatření, úplnosti a 
podrobnosti jejich popisu a hodnocení jejich ekonomické návratnosti. 

f. Harmonogram zpracování technické studie. 
g. Položkový rozpočet prací na technické studii. 
h. Doporučení kparametrům zadávacího řízení na zpracování technické studie a ke 

kvalifikačním předpokladům uchazečů. 
i. Předběžná identifikace rizik navazujících kroků, předběžný harmonogram 

implementace výsledků technické studie v územně plánovací dokumentaci a 
projektové přípravy, veřejnoprávního projednání a realizace navržených opatření. 

j. Vytvoření závěrečné Zprávy, shrnující podkladová data a výstupy podle bodů a - i na 
standardním nosiči dat ve formátu PDF/a, podkladová data podle svého typu ve 
formátech pdf, xls, shp. 

vv Obsahové náležitosti díla podle odst. 2 budou podrobností a zamerením odpovídat 
nabídce předložené zhotovitelem ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku 22NZ0322 dne 17. 6. 2022, která je přílohou této smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje k provedení díla pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a 
objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. 
Bude-li objednatel požadovat v průběhu provádění díla další dodávky nebo práce, zavazuje se je zhotovitel vrozsahu požadavku objednatele provést, dojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o ceně. 
Dílo je určeno pro účely vytvoření koncepce protipovodňové ochrany Litoměřické kotliny 
při soutoku Labe a Ohře, využitelné vzásadách územního rozvoje Ústeckého kraje a v územních plánech dotčených obcí, a pro účely postupné realizace opatření č. OHL31700318 plánu dílčího povodí Ohře, Dolního Labe a ostatních přítoků Labe pro období 2021 - 2027. 

Il. 

Doba a místo dodání díla 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 30. 11. 2022. 
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Místem dodání díla je sídlo Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 
400 02 Ustí nad Labem. 

lll. 

Cena díla a platební podmínky 

Cena díla se ujednává ve výši 170 000,- Kč (slovy: Stosedmdesáttisíc korun českých) 
bez DPH a 205 700,- Kč (slovy: dvěstěpěttisícsedmset korun českých) s 21 % DPH. 
Cena díla se rovná ceně plnění veřejné Zakázky KUUK/076279/2022/lNVNZ-ZPZ/0014 
uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 17.6.2022 a je v souladu S příslibem číslo 
22/RP140035. 
Cena díla je ujednána dohodou smluvních stran. Cena díla bez DPH je stanovena jako 
nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla. 
Sazba DPH se řídí příslušným právním předpisem. Zhotovitel není vžádném případě 
oprávněn žádat změnu ceny díla (např., že provádění díla si vyžádalo jiné úsilí nebo jiné 
náklady, než bylo předpokládáno). Zhotovitel přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 
občanského zákoníku nebezpečí Změny okolností. 
Cena díla bude zaplacena objednatelem na základě vystaveného daňového dokladu - 
faktury (dále i jako ,,faktura“), kterou je zhotovitel oprávněn vystavit až po předání a 
převzetí díla. Podkladem pro vystavení faktury je Protokol o předání a převzetí díla (dále i 

jako ,,Protokol“) stvrzený oběma smluvními stranami. 
Daňový doklad -faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat kromě čísla smlouvy a 
lhůty splatnosti, která činí 15 dnů od doručení faktury objednateli, také náležitosti 
daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, zejména Zákonem č. 
235/2004 Sb. O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a údaje dle § 435 
občanského zákoníku, a bude objednateli doručen v listinné podobě, popř. \/ýjimečně 
v elektronické podobě do datové schránky. V případě, že faktura nebude mít uvedené 
náležitosti, objednatel není povinen fakturovanou částku uhradit a nedostává se do 
prodlení. Bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí 
zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu 
obsahujícího veškeré náležitosti. 
Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet 
zhotovitele. Pokud je zhotovitel plátce DPH, bude úhrada ceny provedena pouze na účet 
zveřejněný v registru plátců vedeném správcem daně zhotovitele. Obě smluvní strany se 
dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána Z účtu 
objednatele. 
Bude-li tato smlouva ukončena (zanikl-li závazek) před provedením celého předmětu 
plnění, má Zhotovitel právo na úhradu přiměřené části ceny díla za již skutečně a řádně 
provedené dílo dle této smlouvy, která se vypočítá způsobem přiměřeným k ceně celého 
díla. 
Pro platby dle článku VI. této smlouvy platí přiměřeně platební podmínky jako pro 
vystavení a placení faktury. 
Zhotovitel prohlašuje, že daň uvedenou v jím vystaveném daňovém dokladu - faktuře 
řádně zaplatí a že se nedostal do postavení, kdy nemůže tuto daň zaplatit. Pokud by se 
stalo, že by nebyl schopen daň zaplatit, oznámí to nejpozději den před splatností faktury 
objednateli a navrhne správci daně její úhradu objednatelem. Pokud správce daně 
Zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které zhotovitel určil 
vpřihlášce kregistraci plátce DPH ke Zveřejnění, považuje se povinnost zhotovitele 
zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet. Pro případ, že se 
zhotovitel, jako poskytovatel zdanitelného plnění, stane v okamžiku zdanitelného plnění 
dle § 21 zák. č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jako ,,ZDPH“), nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, se smluvní strany 
dohodly, že objednatel Zaplatí cenu díla takto: 
a) cenu díla bez DPH zaplatí na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy nebo 
na daňovém dokladu, 
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b) DPH na účet Správce daně jako Zvláštní Způsob zajištění daně podle právní úpravy 
platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, které je placeno. Zhotovitel prohlašuje, že 
jeho místně příslušným správcem daně Z přidané hodnoty je Finanční úřad pro Prahu 5 a 
že případnou Změnu místně příslušného správce daně Z přidané hodnoty Zhotovitel do tří 
dnů oznámí objednateli. 

IV. 
Splnění závazku (provedení díla) 

Přechod nebezpečí škody a vlastnické právo k předmětu díla 

Ke splnění závazku zhotovitele dojde úplným dokončením a předáním díla objednateli 
v místě dodání díla a potvrzením (podepsáním) Protokolu oběma smluvními stranami. 
Dílo není předáváno a přebíráno po částech. 
Při přebírání díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku za 
účelem zjištění Zjevných vad. Vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí budou 
jako výhrady uvedeny v Protokolu. 
Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem splnění 
závazku zhotovitele způsobem uvedeným v odst. 1. tohoto článku.

V 
Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost 

Dílo má vady, neodpovídá-li smlouvě. 
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. 
Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část ve výši odpovídající odhadem 
přiměřeně právu objednatele na slevu Z ceny díla Z důvodu vadného plnění. Nedostává 
se tak do prodlení se splněním svého závazku zaplatit cenu díla ohledně zadržované 
ceny díla nebo její části. 
Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby 
způsobilé pro použití ke smluvenému účelu. 
Záruční doba činí 36 měsíců ode dne předání bezvadného díla. Smluvní strany se 
dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá zhotovitel za vady díla. 
Vady díla existující v době jeho předání a vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je 
objednatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu u zhotovitele písemnou formou (dále 
jako ,,reklamace“). V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak 
se projevují. 
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy ve smyslu § 2002 odst.1 věty druhé 
občanského zákoníku má objednatel vůči zhotoviteli podle své volby tato práva 
Z odpovědnosti za vady a za jakost: 
a) právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad provedením nového díla, pokud 

dílo vykazuje podstatné vady bránící užívání, 
b) právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad opravou předmětu díla, 
c) právo na přiměřenou slevu Z ceny díla nebo, 
d) odstoupit od smlouvy. 
Objednatel sdělí zhotoviteli, jaké právo si zvolil, při uplatnění vad, nebo bez zbytečného 
odkladu po uplatnění vad. Provedenou volbu nemůže objednatel změnit bez souhlasu 
zhotovitele; to neplatí, žádal-li objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. 
V případě, že se strany nedohodnou na termínu odstranění vad provedením nového díla 
nebo opravou předmětu díla platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději do 
30 dnů. 
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, nebo pokud objednatel volbu práva 
dle odst. 7 tohoto článku neprovede včas, má objednatel vůči zhotoviteli tato práva 
Z odpovědnosti za vady a za jakost: 
a) právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad anebo 
b) právo na přiměřenou slevu Z ceny díla. 
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V případě, že se strany nedohodnou na termínu odstranění vad, platí, že Zhotovitel je 
povinen vady odstranit nejpozději do 30 dnů. 

9. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn si zvolit, zda vadu odstraní 
zhotovitel nebo objednatel sám nebo prostřednictvím třetích osob s tím, že Zhotovitel je 
povinen uhradit náklady na odstranění vady po předložení vyúčtování, 

10. Neodstraní-li zhotovitel vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může objednatel 
požadovat slevu Z ceny díla, anebo může od smlou\ıy odstoupit. Provedenou volbu 
nemůže objednatel změnit bez souhlasu zhotovitele. 

11. Uplatněním práv dle Odst. 7. a 8. tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné 
sankce. 

12. Jakékoliv finanční nároky dle Odst. 7. a 8. tohoto článku je objednatel oprávněn uhradit ze 
Zadržené ceny díla nebo její části dle Odst. 3 tohoto článku. 

Vl. 
Porušení smluvních povinností 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností: 
a) zhotovitel se zavazuje Zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 

provedení díla smluvní pokutu ve výši 0,1 % Z celkové ceny díla S DPH, 
b) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 

odstranění vady smluvní pokutu ve výši 0,1% Z celkové ceny díla s DPH, 
c) smluvní strany se zavazují zaplatit druhé Straně za každý den překročení sjednaného 

termínu splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok Z prodlení ve \ıýši 0,1 % 
Z neuhrazené částky do jejího zaplacení. 

2. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklou Z porušení povinnosti, ke kterému se 
vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. 

Vll. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

Ostatní ujednání 

Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude vycházet Z aktuálních podkladů O míře 
povodňového rizika v řešeném území a Z aktuálního stavu rozvojových záměrů v území, 
jejichž výčet a parametry bude konzultovat s věcně příslušnými orgány dotčených obcí. 

Vlll. 
Závěrečná ustanovení 

1. Objednatel tímto potvrzuje, že O uzavření této smlouvy rozhodla lng. Irena Jeřábková, 
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, na základě usnesení Rady Ústeckého 
kraje č. 158/42R/2022 Z 6. 4. 2022. 

2. Pokud vtéto smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy zní vyplývající 
příslušnými ustanovení občanského zákoníku. 

3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou 
písemných a číslovaných dodatků. 

4. Osobní údaje obsažené V této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze 
pro účely plnění práv a povinností vyplývajících Z této smlouvy; k jiným účelům nebudou 
tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů 
postupuje v souladu S platnými právními předpisy, Zejména S Nařízením EU O ochraně 
osobních údajů (GDPR). Podrobné informace O ochraně osobních údajů jsou dostupné 
na webových stránkách objednatele wvwv.kr-ustecky.cz. 

5. Tato smlouva je vyhotovena v 4 paré s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 3 
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