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Smlouva o dílo 
(dále jen „smlouva“) 

uzav ená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
(dále jen „občanský zákoník“) 

  

Evidenční číslo objednatele:   D972220008 

Evidenční číslo zhotovitele:  2022 000680 

Číslo akce objednatele:  199220011 

I. Smluvní strany 

Objednatel: 

Název: Povodí Labe, státní podnik 

Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské P edměstí, 500 03 Hradec Králové 

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální editel, 
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Pavel ehák, technický editel  
Zástupce pro věci technické:  XXXXXX 

 XXXXXX    

IČ:  70890005  

DIČ:  CZ70890005   

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

 

  

na straně jedné 

(dále jen jako „objednatel“) 

Zhotovitel: 

Název: 3 D - AUTO s.r.o. 

Adresa sídla: Arnošta z Pardubic 2082, Zelené P edměstí, 530 02 Pardubice 

Zástupce pro věci smluvní: Ing. Gabriela Da ílková  

IČ:  27508749  

DIČ:  CZ27508749 

Zápis v rejst íku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C, vložka 23203 

  

na straně druhé 

(dále jen jako „zhotovitel“) 
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II. Předmět díla 

Podkladem pro uzav ení této smlouvy je nabídka zhotovitele s kalkulací ceny ze dne 15. 07. 2022 
vystavená na základě prohlídky pojišťovnou UNIQA pojišťovna, a.s., Evropská 136, 160 12 Praha 6 

podaná zadavateli ve ejné zakázky Povodí Labe, státní podnik nazvané „Vozidlo Škoda Octavia, oprava 
po havárii“.  
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést opravu vozidla Škoda Octavia RZ XXXXXX, identifikační 
číslo vozidla (VIN) XXXXXX dle podrobného rozpisu uvedeného v p íloze č.1 – Cenová kalkulace, a to 
v souladu s p edmětem pojistné události vedené pojišťovnou Uniqa pod číslem PU 541814022, číslo 
p ípadu 202206000109. 

Objednatel se zavazuje opravené funkční vozidlo p evzít a zaplatit zhotoviteli cenu sjednanou v článku V. 

této smlouvy.  

III. Termín plnění díla 

Termín splnění p edmětu díla je sjednán nejpozději do 31. 08. 2022 s možností d ívějšího plnění. 

 

IV. Způsob převzetí/předání předmětu díla a místo převzetí/předání 
Oprava vozidla proběhne na adrese zhotovitele: 

3D-AUTO s.r.o., Vážní 1154, 500 03 Hradec Králové 

Zhotovitel bude p edem informovat o termínu realizace p edmětu díla pově enou osobu objednatele e-

mailem na adresu XXXXXX nejpozději 2 pracovní dny p ed dnem realizace p edmětu díla. 

P evzetí opraveného vozidla nastane po provedené kontrole jeho funkčnosti objednatelem.  

Objednatel má právo opravené vozidlo se zjevnými vadami nep evzít. 

Po p edání/p evzetí p edmětu díla podepíší zástupci obou smluvních stran zakázkový list, který vyhotoví 
zhotovitel a který bude podkladem pro vystavení faktury objednateli. 

Za objednatele k p evzetí p edmětu díla je určen zástupce pro věci technické, p ípadně jiný oprávněný 
zástupce uvedený v této smlouvě o dílo. 

V. Cena díla a platební podmínky 

Celková cena za p edmět díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše 
p ípustná, pevná a je dána p ílohou č. 1 – Cenová kalkulace. 

Maximální celková cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:  

Celková cena bez DPH činí 57 545,70 Kč bez DPH, 

 slovy: padesátsedmtisícpětsetčty icetpět Kč sedmdesát halé ů bez DPH. 

Daň z p idané hodnoty bude uplatněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, 
ve znění pozdějších p edpisů. 
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za dílo na základě daňového dokladu, jehož součástí je 
objednatelem potvrzený zakázkový list. Daňový doklad vystaví zhotovitel po splnění p edmětu díla. Da-

ňový doklad je splatný do 30 dnů ode dne jeho prokazatelného doručení objednateli, a to bezhotovostním 
bankovním p evodem na účet zhotovitele, který bude uveden na daňovém dokladu a zároveň je zve ejněn 
v registru plátců DPH dle § 96 zákona o DPH.. Za datum doručení se považuje doručení do e-

mailové schránky objednatele XXXXXX, p ípadně razítko podatelny objednatele.  
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Zakázkový list a daňový doklad vyhotoví zhotovitel. Daňový doklad bude označen evidenčním číslem 
smlouvy o dílo v souladu s údaji uvedenými v této smlouvě. Na zakázkovém listě budou uvedeny identifi-

kační údaje vozidla (RZ a VIN). 

Daňový doklad bude obsahovat náležitosti stanovené zákonem o DPH a ust. § 435 odst. 1 občanského 
zákoníku. Odběratel je oprávněn vrátit vadný daňový doklad zhotoviteli, a to až do lhůty jeho splatnosti. 

V p ípadě prodlení se zaplacením ceny za dílo se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení 
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

Dohodnutá cena je cenou bezvýhradně závaznou a nejvýše p ípustnou, která může být p ekročena pouze 
v souvislosti se změnou daňových či jiných zákonných p edpisů p ímo souvisejících s p edmětem díla, 

z jiných důvodů dohodnutou cenu p ekročit nelze. Změna ceny musí být potvrzena uzav ením 
oboustranně potvrzeného písemného dodatku. 

Cena obsahuje ocenění všech položek nutných k ádnému splnění díla včetně veškerých nákladů nutných 
na ádné splnění ve ejné zakázky.  

Zhotovitel se zavazuje ujednat si s poddodavateli, kte í se na jeho straně podílejí na realizaci p edmětu 
plnění ve ejné zakázky, stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této 
smlouvě. 

VI. Odpovědnost za vady, reklamační řízení, práva z vadného plnění 
Zhotovitel prohlašuje, že opravené vozidlo je plně funkční a nemá žádné právní ani jiné vady, které by 
bránily jeho ádnému využívání, ani vady bránící jeho provozu. 

Záruka za provedenou opravu (práci) činí 24 měsíců a na náhradní díly 24 měsíců ode dne odevzdání 
p edmětu díla. Do záruční doby se nezapočítává doba, po kterou není možné p edmět díla používat v 
důsledku reklamované závady. Záruční doba počíná běžet od data potvrzení zakázkového listu 

objednatelem.  

Závady, které se vyskytnou v záruční době, bude objednatel hlásit telefonicky na telefonní číslo 
+420 XXXXXX nebo na e-mailovou adresu XXXXXX. Následně bude po ízen zápis z reklamačního 
ízení, který podepíší obě strany. Doba opravy v záruční době se sjednává na dobu nejdéle 30 pracovních 

dnů, pokud se nedohodnou jinak. 

Z reklamace jsou vyloučené vady p edmětu díla, které vznikly po jeho p evzetí objednatelem, pokud 

ke škodě došlo vlivem objednatele, t etí osoby nebo náhodnou událostí. 

VII. Smluvní pokuty  
V p ípadě nesplnění termínu splnění p edmětu díla dle článku III. této smlouvy se zhotovitel zavazuje 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z  ceny díla (bez DPH) za každý započatý kalendá ní 
den prodlení, celkem nejméně 500 Kč.  Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody vzniklé 
z porušení termínu plnění dle této smlouvy. 

V p ípadě prodlení zhotovitele s ádným odstraněním každé jednotlivé reklamované vady v průběhu 
záruční doby je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení. 

Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti dnů od doručení vyúčtování smluvní pokuty. 

 

mailto:3dauto@3dauto.cz
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VIII. Odstoupení od smlouvy 

Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit v p ípadech stanovených občanským zákoníkem 
či touto smlouvou. 

Objednatel má právo bez zbytečného odkladu odstoupit od této smlouvy v p ípadě prodlení zhotovitele 

s odevzdáním p edmětu díla delším než 14 dnů. Odstoupení od smlouvy je objednatel povinen písemně 
oznámit zhotoviteli. 

IX. Ostatní ujednání 
Zhotovitel je povinen p i realizaci smlouvy respektovat veškeré závazné právní p edpisy a platné české 
technické normy a platné bezpečnostní p edpisy. 

Zhotovitel se zavazuje minimalizovat negativní dopad své činnosti na životní prost edí p i plnění díla. 

Veškerá jednání (včetně písemných dokumentů) budou vedena v českém jazyce. 

Zhotovitel je povinen odevzdat společně s p edmětem díla i všechny doklady stanovené právními p edpisy 
ČR a další doklady vztahující se k jeho p evzetí a používání. 

Je-li zhotovitel dodavatelem náhradního plnění dle ust. § 81 odst. 2 písm. b) zákona o zaměstnanosti, 
zavazuje se oznámit objednateli písemně formou čestného prohlášení nejpozději do 20. ledna 
následujícího roku, že je: 

 poskytovatelem náhradního plnění dle ust. § 81 odst. 2 písm. b) zákona o zaměstnanosti, 

 celkový objem náhradního plnění pro účely povinného podílu v kalendá ním roce zjištěný dle ust. 
§ 81 odst. 3 zákona o zaměstnanosti, 

 počet osob se zdravotním postižením zaměstnaných v jednotlivých kalendá ních čtvrtletích  (pro 
účely omezení uvedeného v ust. § 18 odst. 2 vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o 
zaměstnanosti), 

 celkový objem dodaného náhradního plnění kupujícímu v kalendá ním roce výpočtem z 
celkového objemu plateb za zadané zakázky.  

X. Prevence protiprávních jednání 
 

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 p i plnění této 
Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících. 

 

 Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a p ijmout taková opat ení, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podez ení na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být uznána odpovědnou podle 
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a ízení proti nim nebo uplatněna trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, p ípadně aby nebylo 
zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných 
právních p edpisů.  

 

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 XXXXXX 

Smluvní strany se p i plnění této Smlouvy zavazují po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a 
hodnoty Programu, pokud to jejich povaha umožňuje.  

 

http://www.pla.cz)./
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Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podez ení ohledně možného 
naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez 
ohledu a nad rámec p ípadné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je 
v rozporu se zásadami vyjád enými v tomto článku.  
 

XI. Ustanovení přechodná a závěrečná 

Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku o smlouvě o dílo. 

Změny a doplňky k této smlouvě lze provést na základě vzájemné dohody jen formou písemných dodatků, 
chronologicky číslovaných, které nabývají platnosti podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 

Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uve ejnil smlou-
vu prost ednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někte-
rých smluv, uve ejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv). 

Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, p ičemž každá ze smluvních stran obdrží 1 
vyhotovení. 

Účastníci prohlašují, že tuto smlouvu uzav eli na základě své pravé a svobodné vůle, že p i jejím uzavírání 
nejednali v tísni či za nevýhodných podmínek, smlouvu si ádně p ečetli a s jejím obsahem plně souhlasí, 
což stvrzují svými uznávanými podpisy. 

Nedílnou součástí této smlouvy je její p íloha. 
 

Přílohy: 
P íloha č. 1 – Cenová Kalkulace 

 

 

 

  V Hradci Králové dne …………                                                V Hradci Králové dne ............. 

 

 

 

 

 

 

 

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

            Za zhotovitele       Za objednatele 

       Ing. Gabriela Da ílková Ing. Pavel ehák 

             jednatelka  technický editel 
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Datum ceníku ND 01.07.2022 Systém lakování AZT - Mat. konstanta: 107,00

GT Estimate Web 2.29.643.0

Podmínky

Vozidlo

RZ 5H94087 VIN TMBAD7NE5E0221610

SKODA OCTAVIA (5/NE) 5D/COMBI(13-
17)

Kód modelu SK01201

Kód barvy výrobce LL5M

Datum registrace

Stav KM 56 065 km Konec opravy

Zákazník Majitel vozidla

Adresa Majitel

DODATKOVÁ VÝBAVA ROZSAH ZATÍŽENÍ 5

DODATKOVÁ VÝBAVA ZDVIH PRUŽINY 04 DODATKOVÁ VÝBAVA PROVEDENÍ

INTERIÉR AUTOMAT.KLIMATIZACE

INTERIÉR ODKLÁDACÍ SCHRÁNKA POD SEDADLEM INTERIÉR FREON R134A

INTERIÉR CENTRÁL.ZAMYKÁNÍ S RÁDIOVOU FREKVENCÍ INTERIÉR KOŽENÝ VOLANT 3-RAMENNÝ

INTERIÉR SYSTÉM ISOFIX INTERIÉR PÁSY S AKUSTICKÝM VAROVNÝM SIGNÁLEM

INTERIÉR AIRBAG KOLENOVÝ

INTERIÉR OVLÁDÁNÍ RÁDIA/TELEFONU NA VOLANTU INTERIÉR ELEKTRONICKÝ IMOBILIZÉR

INTERIÉR SCHRÁNKA KUFRU

INTERIÉR STANDARDNÍ AKUSTICKÝ PAKET

INTERIÉR ELEKTRICKÉ OTVÍRÁNÍ VÍKA MOTORU/ZADNÍHO VÍKA

INTERIÉR SYSTÉM BLUETOOTH
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3 D - AUTO s.r.o.
Vážní 1154
50003 Hradec Králové

RZ/VIN

202206000109 / 

5H94087 / TMBAD7NE5E0221610

SKODA OCTAVIA (5/NE) 5D/COMBI(13-17)

Priloha c.1 - Cenova kalkulace   ke smlouve o dilo                 



Náhradní díly
1) 3) Kód Popis jedn. Cena +/- +/-%

O# 5E0831056A 1,00 15910,73 15910,73

O# 5E0837698C 1,00 538,56 538,56

O

O I WHT002109 - ŠROUB DOLE 2,00 17,40 34,80

O I 5E0837299 2,00 23,20 46,40

O# 5E5833056B 1,00 15910,73 15910,73

O# 5E5839698C 1,00 648,67 648,67

O 5E0807906A nálepka prahové lišty P 1,00 278,50 278,50

O

O I 5J0867276 - KLIP 7,00 23,00 161,00

O I 3AA868243A - KLIP DOLE 2,00 20,00 40,00

O I 3B0837732 2,00 55,30 110,60

O I N  90776001 - SVORKA CENTRÁL. 3,00 9,10 27,30

O I N  91096701 - ŠROUB CENTRÁLNÍ 2,00 23,50 47,00

O

O I 5J0867276 - KLIP 7,00 23,00 161,00

O I 3AA868243A - KLIP CENTRÁLNÍ 1,00 20,00 20,00

O I N  90776001 - SVORKA 3,00 9,10 27,30

O I N  91096701 - ŠROUB 2,00 23,50 47,00

34 009,59

Sleva 0,00

34 009,59

Práce
2) 3) Kód Popis hod Cena +/- +/-%

M2 44125550 0,30 610,00 183,00

I 44059300 0,00

I 44059300 kolo P Z vyvážit 0,00

M2 44125550 Demontáž a montáž ráfek kola P Z 0,30 610,00 183,00

E2 66571900 0,20 610,00 122,00

E2 94312000 0,30 610,00 183,00

I 63311900EM 0,00

I 63311900EM 0,00

K2 66161900 0,50 610,00 305,00

INTERIÉR AUTORÁDIO/CD

SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA LONGLIFE SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA KM

MOTOR 1798 ccm 132 kW (180) MOTOR BATERIE 69 AH

MOTOR SYSTÉM "STOP & START" MOTOR ALTERNÁTOR 140 A

MOTOR NORMA EU6 MOTOR NÁDRŽ PRO ODSÁVÁNÍ PAR

PODVOZEK KONTROLA STABILITY

PODVOZEK NÁHRAD. KOLO NORMAL PODVOZEK 205/55 R 16.. V

PODVOZEK ALU 6.5JX16" VELORUM PODVOZEK ZAD. NEZÁVISLÝ
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3 D - AUTO s.r.o.
Vážní 1154
50003 Hradec Králové

RZ/VIN

202206000109 / 

5H94087 / TMBAD7NE5E0221610

SKODA OCTAVIA (5/NE) 5D/COMBI(13-17)



I 44051900 0,00

I EM7155R 0,00

K3 51017501 0,10 610,00 61,00

K2 57511900 0,40 610,00 244,00

I 57518100EM 0,00

+ 57515550 0,00

K2 57515550 2,00 610,00 1220,00

I 57513750 0,00

NI 57511900 0,00

K2 58511900 0,40 610,00 244,00

I 58518100EM 0,00

+ 58515550 0,00

K2 58515550 1,90 610,00 1159,00

I 58513750 0,00

NI 58511900 0,00

# M2 GtT7801R 0,20 610,00 122,00

K2 58631900
Z

0,60 610,00 366,00

I 72491900 Demontáž a montáž sedák Z 0,00

I 72471903 0,00

I 72471911 0,00

I 70671901 Demontáž a montáž kryt B-sloupek P 0,00

I 70681900 Demontáž a montáž kryt C-sloupek P 0,00

K2 66775501 0,40 610,00 244,00

K1 57516510 0,10 610,00 61,00

K1 58516510 0,20 610,00 122,00

K3 51017501 0,30 610,00 183,00

# K2 GtT9050R Oprava blatník P Z 3,00 610,00 1830,00

K2 66761900
P Z

0,40 610,00 244,00

I 44051900 Demontáž a montáž kolo P Z 0,00

7 076,00

Sleva 0,00

11,60 7 076,00

Lakovací práce
2) 3) Kód Popis hod Cena +/- +/-%

L2 GtPPrep 2,00 610,00 1220,00

I GtPPrep 1,30

I GtPPrep Namíchání barvy 0,20

I GtPPrep Související práce - PLAST 0,30

I GtPPrep 0,20

L2 GtP7101R 0,50 610,00 305,00

L2 GtP7401R 1,40 610,00 854,00

L2 GtP7565R

díly

0,30 610,00 183,00

L2 GtP7801R 1,30 610,00 793,00

L2 GtP7965R
povrchový (K2) Demontované díly

0,30 610,00 183,00

L2 GtP9001R 0,90 244,00 219,60
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L2 GtP9050R blatník P Z Oprava < 50% (III) 1,40 610,00 854,00

L2 GtP9060R práh P Lakování povrchu (II) 0,50 610,00 305,00

4 916,60

Sleva 0,00

-366,00

8,60 4 916,60

Lakovací materiál
1) 3) Kód Popis jedn. Cena +/- +/-%

O GtPPrep 1,00 2301,04 -46,02 -2,0 2255,02

I GtPPrep 1503,89

I GtPPrep Související práce - PLAST 638,47

I GtPPrep 158,68

O GtP7101R 1,00 541,87 -10,84 -2,0 531,03

O GtP7401R 1,00 2952,10 -59,04 -2,0 2893,06

O GtP7565R

díly

1,00 34,56 -0,69 -2,0 33,87

O GtP7801R 1,00 2628,09 -52,56 -2,0 2575,53

O GtP7965R
povrchový (K2) Demontované díly

1,00 34,56 -0,69 -2,0 33,87

O GtP9001R 1,00 957,88 -19,16 -2,0 938,72

O GtP9050R blatník P Z Oprava < 50% (III) 1,00 1594,85 -31,90 -2,0 1562,95

O GtP9060R práh P Lakování povrchu (II) 1,00 734,14 -14,68 -2,0 719,46

11 543,51

Sleva 0,00

-1 436,81

11 543,51

Cena celkem
Popis

57 545,70

Sleva 0,00

Cena bez DPH 57 545,70

DPH  21% 12 084,60

Cena s DPH 69 630,30

Zaokrouhlení 0,00

69 630,30

Poznámky

1)

2)

3)

Nastavení lakování

Systém lakování AZT

Druh laku jednovrstvý

dvousložkový

Metoda lakování
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Materiálový index 107,00

 0%

NE

Dvoubarevné provedení NE

ANO

ANO

NE
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