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SMLOUVA O DÍLO 
 

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

 
Evidenční číslo objednatele: D700220029 

Evidenční číslo zhotovitele:  

Číslo akce objednatele: 122220026 - DEUTZ-FAHR 5105.4 G, H02 2920, 

oprava navijáku Krpan 8,5 EH 
 

1. Smluvní strany 

 

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 

  

  

Adresa závodu: Povodí Labe, státní podnik, závod Pardubice, Cihelna 135, 530 

09 Pardubice 

Osoba oprávněná k podpisu: XXX 

Zástupce pro věci technické: XXX 

IČ: 70890005 

DIČ: CZ70890005 

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473 
  

(dále jen jako „objednatel“)  

 

Zhotovitel:  

Název: AgroKonzulta Žamberk spol. s r.o. 

Adresa sídla: Žamberk, Klostermanova 1258, 564 01 

Zastoupený: XXX 

Osoba oprávněná k podpisu: XXX 

Zástupce pro věci technické: XXX 

IČ: 13584286 

DIČ: CZ13584286 

Bankovní spojení: XXX 

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, spisová značka C 153 

 

(dále jen jako „zhotovitel“)  

 

 

 

Uzavírají níže psaného dne následující smlouvu na opravu poškozeného navijáku Krpan 8,5 EH 

na stroji DEUTZ-FAHR 5105.4 G, H02 2920. 
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2. Předmět plnění: 
 

Název předmětu plnění:  

DEUTZ-FAHR 5105.4 G, H02 2920, oprava navijáku Krpan 8,5 EH 

Podrobná specifikace je uvedena v cenové nabídce ze dne 12. 7. 2022. 

 

Místem poskytování/předání prací je: Vysoké Mýto, Vraclavská 169, 56601, Povodí Labe, 

státní podnik. 

 

 
3. Doba plnění 

 

Poskytnutí sjednané opravy bude provedeno v termínu nejpozději do 14 dnů od účinnosti 

smlouvy. 

 

4. Cena a platební podmínky 

 
Podkladem pro uzavření této smlouvy je cenová nabídka zhotovitele ze dne 12. 7. 2022. 

Cenová nabídka je nedílnou součástí této smlouvy. 

 

Cena za realizaci opravy výše uvedeného rozsahu je stanovena dohodou jako cena smluvní a 

nejvýše přípustná ve výši: 

 

    95 000 Kč bez DPH 

 

DPH bude uplatněno v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. (zákon o DPH) v platném znění. 

 

Součástí této ceny je dokončení a předání prací a odstranění veškerých vad poskytnutou 

opravou. 

 

Cena za provedené práce bude objednatelem uhrazena jednorázově převodem na účet 

zhotovitele na základě daňového dokladu s termínem splatností 30 dnů ode dne prokázaného 

doručení faktury. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí prací objednatelem, 

po odstranění všech vad a nedodělků zhotovitelem. 

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané § 28 zákona č. 235/2004 Sb. (zákon o 

DPH) v platném znění. 

Objednatel neposkytuje žádné zálohy, ani dílčí plnění. 

 

 

5. Smluvní sankce 
 

Rozsah opravy byl posouzen pouze na základě prohlídky a pořízené fotodokumentace, 

dodávka dílů a způsob opravy jsou tedy sestaveny dle dosud známých skutečností a mohou 

být navýšeny o poškozené díly zjištěné při demontáži stroje, nebo v závislosti na změně 

způsobu opravy vyplývající z dalších zjištěných skutečností. Nelze tedy stanovit rozsah 

sankcí za případné neplnění závazků za prodlení opravy v uvedeném rozsahu. 
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6. Závěrečná ustanovení 
 

Specifikace a ujednání obsažené v této smlouvě je možné měnit pouze dodatkem v písemné 

formě odsouhlaseném oběma smluvními stranami. 

 

Pokud není ve smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se vztahy založené na základě 

jejího oboustranného podpisu zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Občanský zákoník). 

 

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

prostředí.  

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. Porušení této povinnosti bude jednorázově 

sankcionováno ve výši 1000,- Kč za každý případ porušení. Zhotovitel se zavazuje na 

písemnou výzvu předložit Objednateli do tří pracovních dnů od doručení výzvy smluvní 

dokumentaci (včetně jejich případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele, ze kterých 

bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce. Předkládaná smluvní 

dokumentace bude anonymizována tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství 

dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé splnění 

povinnosti Zhotovitele zajistit rovnocenné platební podmínky v rámci dodavatelského řetězce. 
 

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

zaručenými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze 

stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních 

stran. 

Tato smlouva je projevem svobodné vůle obou smluvních stran, což je stvrzeno podpisem. 

Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik 

uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o 

registru smluv).  

 

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem 

zveřejnění této smlouvy prostřednictvím registru smluv. 
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V Pardubicích, dne V Žamberku, dne 

  

  

  

  

  

  

  

…………………………….. …………………………………. 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

XXX XXX 

  

  

 

       

 

Přílohy: 

- cenová nabídka společnosti AgroKonzulta Žamberk spol. s r.o. ze dne 12. 7. 2022  

     


