
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: D600220038 

Evidenční číslo zhotovitele: 

Číslo akce objednatele: 111210020/1111451  

Cidlina, Chlumec n. C., dolní jez, ř. km 29,056, oprava podesty 

 

 

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:         Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 

 

         závod Jablonec nad Nisou 

Adresa závodu:  Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou 

Osoba oprávněná k podpisu: XXXXX, ředitel závodu,  

Zástupce pro věci technické:  XXXXX, tel.: XXXXX,  

  XXXXX, tel.: XXXXX, 

  XXXXX, tel.: XXXXX. 

 

IČ:   70890005  

DIČ:   CZ70890005   

Obchodní rejstřík:   Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  

 

(dále jen jako „objednatel“)  

 

 

 

 

1.2. Zhotovitel:  

Název:  Stavební firma Balcar s.r.o. 

Adresa sídla:  T. N. Kautníka 1644, 565 01 Choceň 

Statutární orgán: Zdeňka Balcarová, jednatelka   

Osoba oprávněná k podpisu: Zdeňka Balcarová (tel.: XXXXX) 

Zástupce pro věci technické: XXXXX (tel.: XXXXX) 

IČ:   25261126 

DIČ:   CZ25261126  

Obchodní rejstřík:  Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10908  

Bankovní spojení:  XXXXX 

 

(dále jen jako „zhotovitel“)  

 

 



2. Úvodní ustanovení 

 

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 24. 6. 2022 pro 

veřejnou zakázku nazvanou „Cidlina, Chlumec n. C., dolní jez, ř. km 29,056, oprava 

podesty“ 

 

2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil 

s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadáva-

cího řízení, zadávací dokumentaci či v jiných dokumentech obsahujících vymezení 

předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby vypracovanou 

v červnu 2021 společností Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 

Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové (dále jen „projektová dokumentace“). 

  

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 

osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 15 000 000,- Kč. Zhoto-

vitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude 

pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod 

částku uvedenou v předchozí větě.  

  

 

3. Předmět smlouvy 

 

3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla:  

„Cidlina, Chlumec n. C., dolní jez, ř. km 29,056, oprava podesty“  

podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsa-

hujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy. 

 

V rámci akce zhotovitel provede opravu podest obou pilířů dolního jezu v Chlumci nad 

Cidlinou včetně ocelového zábradlí a dále opravu spárování kamenného obkladu obou 

pilířů. 

 

4. Doba plnění díla 

 

4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlase-

ným harmonogramem prací. 

 

4.2. Zhotovitel zajistí, aby práce probíhaly v souladu s plánovanou mimořádnou manipulací 

na vodním díle, která spočívá ve vyhrazení jezu a s tím spojené snížení hladiny v nad-

jezí. Mimořádná manipulace je sjednána na období od 1. 9. do 31. 12. 2022 s dobou 

trvání max. 2 měsíce. 

 

4.3. Předpokládaný termín zahájení díla je: 09/2022 

 

4.4. Termín dokončení díla je: nejpozději do 31. 12. 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, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou 

zhotovitele ze dne 24. 6. 2022 Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou 

smluvních stran takto:   

 

Celková cena bez DPH činí 1 163 659,54 Kč, 

slovy: jedenmilionstošedesáttřitisícešestsetpadesátdevět korun českých a padesátčtyři 

haléře bez DPH. 

 

5.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad (k datu 

ukončení prací) za provedení díla podle objemu skutečně provedených prací a dodávek 

na základě zápisu o odevzdání a převzetí předmětu díla, který svým podpisem potvrdí 

zhotovitel a objednatel. 

 

5.3. Daňový doklad bude zaslán objednateli na adresu Povodí Labe, státní podnik, závod 

Jablonec nad Nisou, úsek Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 

500 03 Hradec Králové. Objednatel akceptuje elektronickou fakturaci zhotovitele, která 

bude objednateli doručena na emailovou adresu XXXXX . 

 

 

6. Bankovní záruka 

6.1. Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla. 

7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo 

 

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto 

smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo. 

7.2. Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení 

stavby ze dne 1. 3. 2022. 

 

8.  Zvláštní ustanovení 

 

8.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby se 

mění pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:  

 

Článek 2.  Všeobecné povinnosti zhotovitele  

- neplatí tyto články: 2.3.a)4; 2.3.a)5; 2.3.a)6; 2.3.f)35; 2.3.f)38; 2.3.f)41; 2.3.f)45. 

- znění článku 2.3.a)3. se mění na: „Zhotovitel zajistí zhotovení dokumentace skuteč-

ného provedení díla s tím, že budou zřetelně vyznačeny odchylky od původní doku-

mentace pro provedení díla. Projektová dokumentace skutečného provedení bude 

objednateli předána ve 3 tištěných paré a v jednom digitálním vyhotovení ve formátu 

PDF.“  

- znění článku 2.6. se mění na: “Zhotovitel potvrzuje, že zpracoval časový a finanční 

harmonogram na celou dobu výstavby v členění dle jednotlivých stavebních objektů 

a provozních souborů. Finanční plnění je v časovém a finančním harmonogramu 



vyjádřeno pro jednotlivé stavební objekty a měsíce. Případné změny časového a fi-

nančního harmonogramu je za objednatele oprávněn odsouhlasit zástupce pro věci 

technické.“ 

Článek 6. Cena díla, platební a fakturační podmínky:  

- neplatí tyto články: 6.3. 

Článek 7. Bankovní záruka: 

- neplatí tyto články: 7.1. až 7.8. 

Článek 12. Předání díla:  

- neplatí tyto články: 12.2.b); 12.2.c); 12.2.f).  

Článek 14. Odstoupení od smlouvy:  

- neplatí tyto články: 14.3.; 14.4. 

9. Závěrečná ustanovení 

 

9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:  

 v této smlouvě 

 v zadávací dokumentaci veřejné zakázky 

 v nabídce vítězného uchazeče 

 výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vy-

světlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou 

přednost v pořadí výše stanoveném 

 

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

 

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

platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifiko-

vaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s 

uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.  

 

9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlá-

šeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této 

smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo 

zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení 

nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné 

a vymahatelné.  

 

9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými 

podpisy.  

 

9.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel. 

 

 

Za objednatele:       Za zhotovitele: 

 

 

 

    XXXXX                 XXXXX 

        ředitel závodu                 jednatel 

   podepsán elektronicky      podepsán elektronicky 


