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Smlouva o smlouvě budoucí darovací 
 

uzavřená dle § 1785 až 1788 a § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

v platném znění 

 

 

Číslo smlouvy budoucího dárce:  O994210031 

Číslo smlouvy budoucího obdarovaného: 0000279/2022/SS   

 

Budoucí dárce: Povodí Labe, státní podnik 

sídlo:  Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03  Hradec Králové 3 

statutární orgán:  Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 

IČO:  70890005 

DIČ:   CZ70890005 

bankovní spojení:          Československá obchodní banka Hradec Králové,  

  č.ú. 103914702/0300 

zápis v rejstříku:            obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl  

A, vložka 9473 
 

(dále jen „budoucí dárce“) 

 

a 

 

Budoucí obdarovaný: Město Mělník  

sídlo:                         náměstí Míru 1, 276 01  Mělník 

zastoupené:                   MVDr. Ctiradem Mikešem, starostou města 

IČO:                     00237051 

DIČ:   CZ00237051 

 

 (dále jen „budoucí obdarovaný“) 

 

uzavřeli tuto 

 

S m l o u v u   o   s m l o u v ě   b u d o u c í   d a r o v a c í : 

 

I. 

 

Budoucí dárce prohlašuje, že je žadatelem o podporu ve smyslu Metodického pokynu a 

Pravidel, vydaných Ministerstvem zemědělství České republiky, a to:  

 

- č.j 43307/2007-10000 ze dne 22.11.2007, k postupu administrace akcí v rámci 

programu 129 120 – „Podpora prevence před povodněmi II.“, a to za účelem 

vybudování stavby Protipovodňového opatření evidovaného u Správce programu pod 

názvem „Labe, Mělník, protipovodňová ochrana“, číslo akce dle isprofin: 

129D123006504 (dále jen „Protipovodňové opatření – I. etapa“),  

- č.j. 62570/2015-MZE-15122 ze dne 27.1.2016, pro poskytování dotací (Podpory) 

z programu 129 260 „Podpora prevence před povodněmi III.“, a to za účelem 

vybudování stavby Protipovodňového opatření evidovaného u Správce programu pod 

názvem „Labe, Mělník, protipovodňová ochrana – II. etapa“, číslo akce dle isprofin: 

129D265006004 (dále jen „Protipovodňové opatření – II. etapa“),  
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„Protipovodňové opatření – I. etapa“ a „Protipovodňové opatření – II. etapa“ společně v této 

smlouvě dále jen „Protipovodňová opatření I. + II. etapa“.  

 

S Protipovodňovými opatřeními I. + II. etapy má, jako s majetkem státu, právo hospodařit 

budoucí dárce.  

 

Budoucí obdarovaný bere na vědomí, že Správcem programu 129 120 „Podpora prevence 

před povodněmi II“ a programu 129 260 „Podpora prevence před povodněmi III.“ je 

Ministerstvo zemědělství, se sídlem Praha 1, Těšnov 17 (dále jen „Správce programu“).   

 

Účelem stavby „Protipovodňového opatření – I. etapa“ je protipovodňová ochrana města 

Mělník před účinky velkých vod při návrhovém průtoku Q100, dle technických poznatků a 

finančních možností platných v době uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí darovací č. 

O994140047, tj. k datu 30.5.2014. 

 

Účelem stavby „Protipovodňové opatření – II. etapa“ je zajištění protipovodňové ochrany 

města Mělník před účinky velkých vod při návrhovém průtoku Q100 + 0,3 m v lokalitách 01 

Mlazice, 02 Přístav a 04 Rybáře a Q20+0,3m v lokalitě 03 Vinařství, dle technických 

poznatků platných v době uzavření této smlouvy. Míra ochrany je určena na základě změny 

úrovně hladiny Q100 dle posouzení „Vyhodnocení průběhu hladiny podél nepřelitelné PPO 

Mělník při Q100“ vypracovaného DHI v 03/2015.  

 

Objekty „Protipovodňového opatření – I. etapy“ jsou definovány projektovou dokumentací 

skutečného provedení stavby z 06/2013, kterou zpracovalo „Sdružení PPO Mělník“, jehož 

generálním projektantem je firma Valbek, spol. s r.o. Liberec, se sídlem Vaňurova 505/17, 

460 01 Liberec (IČ: 48266230), pod č. zakázky 11L/410006 a byly povoleny Územním 

rozhodnutím - Veřejnou vyhláškou č.j. Výst. 877/09/P ze dne 29.4.2009 (nabylo právní moci 

dnem 30.5.2009), vydaným Městským úřadem Mělník, odborem výstavby a rozvoje, a 

Veřejnou vyhláškou – Rozhodnutím - stavebním povolením značka: 1206/ZP/11PAHR ze dne  

28.11.2011, vydaným Městským úřadem Mělník, odborem životního prostředí a zemědělství 

(nabylo právní moci 30.12.2011). 

 

Objekty „Protipovodňového opatření – II. etapy“ jsou definovány dokumentací skutečného 

provedení stavby z 10/2018, kterou zpracovala obchodní firma Valbek, spol. s r.o. Liberec, se 

sídlem Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec (IČ: 48266230) pod č. zakázky 19-LI41-010 a byly 

povoleny Veřejnou vyhláškou č.j. 2-7-1710/VYS/16/Tě ze dne 8.8.2016 (nabylo právní moci 

10.9.2016), vydaným Městským úřadem Mělník, odborem výstavby a rozvoje včetně 

pravomocného Rozhodnutí – Územního rozhodnutí Změny územního rozhodnutí Č. j.: 2-12-

2819/VYS/16/Tě dne 21.10.2016 (nabylo právní moci 27.10.2016), vydaného Městským 

úřadem Mělník, odborem výstavby a rozvoje, a Veřejnou vyhláškou – Rozhodnutím - 

stavebním povolením Č.j.: 3749/ZP/16/LETO ze dne  30.11.2016, vydaným Městským 

úřadem Mělník, odborem životního prostředí a zemědělství (nabylo právní moci 30.12.2016). 

 

Kolaudační souhlas s užíváním stavby „Protipovodňového opatření – I. etapa“ byl vydán 

Městským úřadem Mělník, odborem životního prostředí a zemědělství, oddělením ochrany 

vod, dne 19.12.2013 pod značkou 1367/ZP/13/PAHR,  

 

Kolaudační souhlas s užíváním stavby „Protipovodňového opatření – II. etapa“ byl vydán 

Městským úřadem Mělník, odborem životního prostředí a zemědělství, oddělením ochrany 

vod, dne 17.12.2019 pod Č.j. 6269/ZP19/LETO,   
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Kolaudační souhlas s užíváním dopravní části stavby „Protipovodňového opatření – II. etapy“ 

byl vydán Městským úřadem Mělník, odborem dopravních a správních agend, dne 11.12.2019 

pod Č.j. 71448/DSA/19/HAKU-3.   

 

Protipovodňová opatření I. + II. etapy jsou vymezena příslušnými pozemky a následujícími 

stavebními objekty, provozními soubory a vyvolanými investicemi, v členění na podkladě 

projektových dokumentací skutečného provedení stavby, definovaných v předchozích 

odstavcích této části smlouvy, které byly vypracovány samostatně pro Protipovodňové 

opatření – I. etapa (příloha č. 1a) a Protipovodňové opatření – II. etapa (příloha 1b). Přílohy 

1a) a 1b) jsou nedílnou součástí této smlouvy o smlouvě budoucí darovací. 

 

Členění staveb Protipovodňových opatření I. + II. etapy (stavební objekty, provozní soubory, 

vyvolané investice): 

 

A) Protipovodňové opatření – I. etapa  

Lokalita 01 Mlazice 

SO 01.1 Ochranná zemní hráz 

SO 01.2 Podzemní těsnící prvek 

SO 01.3 Drenážní systém 

SO 01.4 Opatření na stávajících inženýrských sítích – vyvolané investice: 

SO 01.4.1  úprava vodovodu PE 63 – vyvolaná investice 

SO 01.4.2  úprava vodovodu PVC 225 – vyvolaná investice 

SO 01.4.3  úpravy v místě křížení se sdělovacím vedením  – vyvolaná investice 

SO 01.4.4  úpravy v místě křížení s VN elektro – vyvolaná investice 

SO 01.4.5  úpravy v místě křížení se sdělovacím vedením – vyvolaná investice 

SO 01.4.6  úpravy v místě křížení s parovodem – vyvolaná investice 

SO 01.4.7  úpravy kanalizace OLS DN 600 – vyvolaná investice 

SO 01.4.8  úpravy kanalizace BET DN 600 – vyvolaná investice 

SO 01.4.9  úpravy kanalizace BET DN 740 – vyvolaná investice 

Lokalita 02 Přístav 

SO 02.1 Přístavní zeď 

SO 02.2 Zemní hráz s opevněním svahu 

SO 02.3 Protipovodňová zeď v ulici Rybáře 

  zemní hrázka přes trasu kolejové spojky „A“ 

SO 02.4 Zaústění Pšovky  

SO 02.5 Čerpací stanice 

SO 02.6 Přípojka VN 

SO 02.7 Zaústění přístavu 
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SO 02.8 Opatření na stávajících inženýrských sítích – vyvolané investice: 

SO 02.8   prostup plynovodu DN 150 – vyvolaná investice 

PS 02.5  Trafostanice 

PS 02.11 Mobilní hrazení  

PS 02.12 Vzpěrná vrata ve vjezdu do přístavu 

PS 02.13 Vzpěrná vrata ve vyústění do Pšovky 

PS 02.14 Čerpací stanice 

PS 02.15 Motorové rozvody 

 

Lokalita 03 Vinařství 

SO 03.1 Základy pro mobilní hrazení 

SO 03.2 Opěrná zeď 

SO 03.3 Základy pro mobilní hrazení 

SO 03.4 Opatření na stávajících inženýrských sítích – vyvolané investice: 

SO 03.4     přípojka kanalizace DN 150 – vyvolaná investice 

SO 03.4     ochrana STL přípojky DN50PE – vyvolaná investice 

SO 03.4     lokální úprava kanalizace DN 110 – vyvolaná investice 

SO 03.4     lokální úprava vodovodu LT60 – vyvolaná investice 

SO 03.4     ochránění STL plynovodu DN 200 – vyvolaná investice 

SO 03.4     ochrana sdělovacího kabelu DK92 – vyvolaná investice 

SO 03.5 Mobilní hrazení a čerpání vnitřních vod 

 

Lokalita 04 Rybáře 

SO 04.1 Zídka 

SO 04.2 Základy pro mobilní hrazení 

SO 04.3 Nábřežní zeď 

SO 04.4 Základy pro mobilní hrazení  

SO 04.5 Rekonstrukce komunikace – vyvolaná investice 

SO 04.6 Přeložka STL plynovodu a přípojek – vyvolané investice: 

SO 04.6     přeložka plynovodu STL PE50 – vyvolaná investice 

SO 04.7 Opatření na ostatních stávajících inženýrských sítích – vyvolané investice: 

SO 04.7     nadzemní el. vedení nn – vyvolaná investice 

SO 04.7.1  ochrana sdělovacího kabelu DK92 – vyvolaná investice 

SO 04.7.2  ochrana STL plynovodu DN 200 – vyvolaná investice 

SO 04.7.3  ochrana vodovodu LT 60 – vyvolaná investice 

PS 04.8 Mobilní hrazení a čerpání vnitřních vod 



5 

 

 

B) Protipovodňové opatření – II. etapa  

 SO 01 Lokalita Mlazice – ochrana na Q100 +30 

 SO 01.01 Hráz 

 PS 1.05 Mobilní čerpadla 

 PS 1.06 Mobilní hrazení 

 

 SO 02 Lokalita Přístav – ochrana na Q100 +30 

 SO 02.01 Zeď pod Pšovkou 

 SO 02.01.1. Výměna kanálových poklopů – vyvolaná investice 

 SO 02.01.2 Přeložka souběhu el. vedení km 0,870 – 0,900 – vyvolaná investice 

 SO 02.02 Zeď nad Pšovkou 

 SO 02.02.1. Křížení požárního potrubí DN320 – vyvolaná investice 

 SO 02.02.2 Přeložka souběhu el. vedení – vyvolaná investice 

 SO 02.03 Zeď v ulici Rybáře  

 SO 02.03.1 Křížení plynového vedení – vyvolaná investice 

 SO 02.04 Zaústění Pšovky 

 SO 02.05 Čerpací stanice 

 SO 02.06 Trafostanice 

 SO 02.07 Vjezd do přístavu 

 SO 02.08 Nájezd na uzávěr přístavu 

 SO 02.09 Zemní hráz nad Pšovkou – nový úsek  

 SO 02.09.1 Křížení el. Vedení – vyvolaná investice 

 SO 02.10 Sedimentační objekt na Pšovce 

 PS 2.03 Mobilní hrazení v ulici Rybáře 

 PS 2.04.1 Uzávěr na Pšovce 

 PS 2.04.2 Pohony vrat a rozvody 

 PS 2.05.1.1 Čerpací stanice 

 PS 2.05.1.2 Část PHr bazénu ČS  

 PS 2.05.2 Motorové rozvody 

 PS 2.06 Trafostanice 

 PS 2.07.1 Vrata do přístavu 

 PS 2.07.2 Pohony vrat, rozvody 

 PS 2.07.3 Mobilní hrazení na vratech přístavu 

 PS 2.08 Mobilní hrazení na vratech přístavu 
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 SO 03 Lokalita Vinařství – ochrana na Q20 +30 

 SO 03.01 Úprava nivelety komunikace u vjezdu do Vinařství – předán samostatně  

 SO 03.04 Nová revizní a čerpací šachta 

 SO 03.05 PPO u domu pana Řeháka – nový objekt 

 PS 3.06 Mobilní čerpadla 

 

 SO 04 Lokalita Rybáře – ochrana na Q100 +30 

 SO 04.01 Navýšení zdi 

 SO 04.02 Křížení protipovodňové bariéry s ulicí Rybáře 

 SO 04.03 Protipovodňová bariéra v trase nábřežní zdi  

 SO 04.04 Protipovodňová bariéra v trase stávající komunikace 

 SO 04.05 Rekonstrukce komunikace  - předán samostatně  

 SO 04.06 Prodloužení linie PPO za objekt Klubu veslařů Mělnických  

 SO 04.07 Opatření na stávajících inženýrských sítích – vyvolaná investice 

 PS 4.08 Mobilní hrazení a čerpání vnitřních vod. 

 

Předmětem budoucího darování jsou stavební objekty včetně pozemků ve vlastnictví státu 

s právem hospodařit pro budoucího dárce, na kterých jsou stavební objekty jako samostatné 

stavby umístěny, případně jejichž jsou součástí, se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, 

kterým jsou provozní soubory, specifikované v přílohách č. 1a) a č. 1b), které jsou nedílnou 

součástí této smlouvy.  

 

V přílohách č. 1a) a č. 1b), které jsou nedílnou součástí této smlouvy, vyjmenované pozemky, 

stavební objekty a příslušenství (provozní soubory) „Protipovodňových opatření I. + II. 

etapy“ společně dále v této smlouvě též „předmět budoucího darování“.  

 

II. 

Smluvní strany se zavazují uzavřít níže uvedenou darovací smlouvu, jejímž předmětem 

bude převod majetku České republiky, a to pozemků (se stavebními objekty) s jejich 

součástmi a příslušenstvím (provozními soubory), tvořících vybrané části Protipovodňových 

opatření I. + II. etapy vybudovaných v rámci staveb „Labe, Mělník, protipovodňová 

ochrana“ a „Labe, Mělník, protipovodňová ochrana – II. etapa“, tímto způsobem: 

 

Nejdříve v roce 2029 předloží budoucí dárce prostřednictvím zakladatele (tj. Ministerstva 

zemědělství) vládě návrh na schválení bezúplatného převodu výše vymezeného předmětu 

budoucího darování do vlastnictví budoucího obdarovaného. Se souhlasem Správce programu 

a souhlasem budoucího dárce může být lhůta deseti let od pořízení stavby, pro předložení 

návrhu na schválení převodu zkrácena, v takovém případě je budoucí obdarovaný povinen 

zkrácení lhůty respektovat a smlouvu uzavřít.  

 

Při převodu se budoucí dárce bude řídit právními předpisy, platným Statutem státního 

podniku a závaznými Metodickými pokyny Ministerstva zemědělství. 
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Na celou dobu mezi předáním a převzetím předmětu darování Protipovodňových opatření I. + 

II. etapy od zhotovitele a jejich převodem do vlastnictví budoucího obdarovaného, uzavřou 

budoucí obdarovaný a budoucí dárce Smlouvu o výpůjčce, podmínkách provozu a údržbě 

Protipovodňových opatření I. + II. etapy na základě Smluv o smlouvách budoucích o 

výpůjčce, podmínkách provozu a údržbě Protipovodňových opatření I+II. etapy. 

Budoucí dárce vyhotoví návrh darovací smlouvy a podepsaný ho zašle budoucímu 

obdarovanému bezodkladně po získání souhlasu vlády doporučeným dopisem na adresu 

uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo na adresu, kterou budoucí obdarovaný sdělí písemně 

budoucímu dárci. Budoucí obdarovaný se zavazuje podepsat níže uvedenou darovací smlouvu 

do 120 dnů ode dne odeslání darovací smlouvy budoucím dárcem budoucímu obdarovanému. 

Smluvní strany se dohodly, že budoucí dárce je oprávněn obsah budoucí darovací smlouvy 

upravit v tom smyslu, že předmět převodu, tj. jednotlivé nemovitosti v členění dle 

jednotlivých Protipovodňových opatření I. + II. etapy, včetně součástí a příslušenství, kterými 

jsou provozní soubory, budou v darovací smlouvě označeny podle aktuálního skutečného 

stavu (kupř. respektování změn vzniklých rozdělením či přečíslováním parcel, změny 

projektové dokumentace apod.). 

V případě, že budoucí obdarovaný neuzavře ve sjednané lhůtě níže uvedenou darovací 

smlouvu, budoucí dárce je oprávněn požadovat na budoucím obdarovaném zaplacení smluvní 

pokuty ve výši 500 000 Kč. Smluvní pokuta je splatná do 21 kalendářních dní od vyzvání 

k její úhradě.  

Budoucí obdarovaný bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 16, odst. 8, zákona 

č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, lze nemovité věci, s nimiž 

mají právo hospodařit podniky založené ústředními orgány státní správy, bezúplatně převést 

darovací smlouvou do vlastnictví územně samosprávných celků (obdarovaného) pouze 

po souhlasu vlády na návrh zakladatele – Ministerstva zemědělství. Darovací smlouva 

bez souhlasu vlády by byla neplatným právním úkonem od samého počátku. 

Budoucí obdarovaný bere na vědomí, že v případě, že do doby uzavření darovací smlouvy 

dojde ke změně právních předpisů požadujících souhlas vlády ve smyslu předchozího 

odstavce, neuplatní budoucí dárce souhlas vlády jako předpoklad pro uzavření darovací 

smlouvy na podkladě této smlouvy o smlouvě budoucí darovací.  

 

Darovací smlouva 
 

Povodí Labe, státní podnik  

se sídlem:  Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové  

zastoupený:   

IČO:   70890005 

DIČ:   CZ70890005 

bankovní spojení:          Československá obchodní banka Hradec Králové, č.ú. 103914702/0300 

zápis v rejstříku:  obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A, 

vložka 9473 

 

(dále jen „dárce“) 

 

a 
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Město Mělník  

se sídlem:  Náměstí Miru 1, 276 50  Mělník 

zastoupené:   

IČO:   00237051 

DIČ:   CZ00237051 

bankovní spojení:          Česká spořitelna, pobočka Mělník, č.ú. 19-0460004379/0800 

 

(dále jen „obdarovaný“) 

 

se dohodli na uzavření této: 

 

d a r o v a c í   s m l o u v y : 

 

 

Článek 1 

Dárce prohlašuje, že na základě kolaudačních souhlasů s užíváním staveb Protipovodňové 

opatření – I. etapa“ a „Protipovodňové opatření – II. etapa má právo hospodařit s majetkem 

České republiky, a to se stavbami vodních děl vybudovaných v rámci akcí:  

 

Labe, Mělník, protipovodňová ochrana (Protipovodňové opatření – I. etapa), která byla 

postavena v souladu s pravomocnými doklady, a to: Územním rozhodnutím - Veřejnou 

vyhláškou č.j. Výst. 877/09/P ze dne 29.4.2009 (nabylo právní moci dnem 30.5.2009), 

vydaným Městským úřadem Mělník, odborem výstavby a rozvoje, dle Veřejné vyhlášky – 

Rozhodnutí - stavebního povolení značka: 1206/ZP/11/PAHR ze dne  28.11.2011, vydaného 

Městským úřadem Mělník, odborem životního prostředí a zemědělství (nabylo právní moci 

30.12.2011) a dle projektové dokumentace skutečného provedení stavby zpracované 

zhotovitelem: „Sdružení PPO Mělník“, jehož generálním projektantem je firma Valbek, spol. 

s r.o. Liberec, se sídlem Vaňurova 505/17, 460 01  Liberec (IČ: 48266230) pod č. zakázky 

11L/410006 z 06/2013.  

 

Labe, Mělník, protipovodňová ochrana – II. etapa (Protipovodňové opatření – II. etapa), 

která byla postavena v souladu s pravomocnými doklady, a to: Veřejnou vyhláškou č.j. 2-7-

1710/VYS/16/Tě ze dne 8.8.2016 (nabylo právní moci 10.9.2016), vydaným Městským úřadem 

Mělník, odborem výstavby a rozvoje, včetně pravomocného Rozhodnutí – Územního 

rozhodnutí Změny územního rozhodnutí Č. j.: 2-12-2819/VYS/16/Tě dne 21.10.2016 (nabylo 

právní moci 27.10.2016), vydaného Městským úřadem Mělník, odborem výstavby a rozvoje, 

dle Veřejné vyhlášky – Rozhodnutí - stavebního povolení Č.j.: 3749/ZP/16/LETO ze dne  

30.11.2016, vydaného Městským úřadem Mělník, odborem životního prostředí a zemědělství 

(nabylo právní moci 30.12.2016) a dle projektové dokumentace skutečného provedení stavby 

zpracované firmou Valbek, spol. s r.o. Liberec, se sídlem Vaňurova 505/17, 460 01  Liberec 

(IČ: 48266230) pod č. zakázky 19-LI41-010 z 10/2018.  

  

Protipovodňové opatření – I. etapa a Protipovodňové opatření – II. etapa společně dále 

v této smlouvě  také jako Protipovodňová opatření I. + II. etapy.  

 

Protipovodňová opatření I. + II. etapy sestávají z následujících stavebních objektů), 

provozních souborů a pozemků ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro dárce:   
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A) Protipovodňové opatření – I. etapa  

Lokalita 01 Mlazice 

SO 01.1 Ochranná zemní hráz 

SO 01.2 Podzemní těsnící prvek 

SO 01.3 Drenážní systém 

SO 01.4 Opatření na stávajících inženýrských sítích – vyvolané investice: 

SO 01.4.1  úprava vodovodu PE 63 – vyvolaná investice 

SO 01.4.2  úprava vodovodu PVC 225 – vyvolaná investice 

SO 01.4.3  úpravy v místě křížení se sdělovacím vedením  – vyvolaná investice 

SO 01.4.4  úpravy v místě křížení s VN elektro – vyvolaná investice 

SO 01.4.5  úpravy v místě křížení se sdělovacím vedením – vyvolaná investice 

SO 01.4.6  úpravy v místě křížení s parovodem – vyvolaná investice 

SO 01.4.7  úpravy kanalizace OLS DN 600 – vyvolaná investice 

SO 01.4.8  úpravy kanalizace BET DN 600 – vyvolaná investice 

SO 01.4.9  úpravy kanalizace BET DN 740 – vyvolaná investice 

Lokalita 02 Přístav 

SO 02.1 Přístavní zeď 

SO 02.2 Zemní hráz s opevněním svahu 

SO 02.3 Protipovodňová zeď v ulici Rybáře 

  zemní hrázka přes trasu kolejové spojky „A“ 

SO 02.4 Zaústění Pšovky  

SO 02.5 Čerpací stanice 

SO 02.6 Přípojka VN 

SO 02.7 Zaústění přístavu 

SO 02.8 Opatření na stávajících inženýrských sítích – vyvolané investice: 

SO 02.8   prostup plynovodu DN 150 – vyvolaná investice 

PS 02.5  Trafostanice 

PS 02.11 Mobilní hrazení  

PS 02.12 Vzpěrná vrata ve vjezdu do přístavu 

PS 02.13 Vzpěrná vrata ve vyústění do Pšovky 

PS 02.14 Čerpací stanice 

PS 02.15 Motorové rozvody 

 

Lokalita 03 Vinařství 

SO 03.1 Základy pro mobilní hrazení 
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SO 03.2 Opěrná zeď 

SO 03.3 Základy pro mobilní hrazení 

SO 03.4 Opatření na stávajících inženýrských sítích – vyvolané investice: 

SO 03.4     přípojka kanalizace DN 150 – vyvolaná investice 

SO 03.4     ochrana STL přípojky DN50PE – vyvolaná investice 

SO 03.4     lokální úprava kanalizace DN 110 – vyvolaná investice 

SO 03.4     lokální úprava vodovodu LT60 – vyvolaná investice 

SO 03.4     ochránění STL plynovodu DN 200 – vyvolaná investice 

SO 03.4     ochrana sdělovacího kabelu DK92 – vyvolaná investice 

SO 03.5 Mobilní hrazení a čerpání vnitřních vod 

 

Lokalita 04 Rybáře 

SO 04.1 Zídka 

SO 04.2 Základy pro mobilní hrazení 

SO 04.3 Nábřežní zeď 

SO 04.4 Základy pro mobilní hrazení  

SO 04.5 Rekonstrukce komunikace – vyvolaná investice 

SO 04.6 Přeložka STL plynovodu a přípojek – vyvolané investice: 

SO 04.6     přeložka plynovodu STL PE50 – vyvolaná investice 

SO 04.7 Opatření na ostatních stávajících inženýrských sítích – vyvolané investice: 

SO 04.7     nadzemní el. vedení nn – vyvolaná investice 

SO 04.7.1  ochrana sdělovacího kabelu DK92 – vyvolaná investice 

SO 04.7.2  ochrana STL plynovodu DN 200 – vyvolaná investice 

SO 04.7.3  ochrana vodovodu LT 60 – vyvolaná investice 

PS 04.8 Mobilní hrazení a čerpání vnitřních vod 

 

v členění dle Kolaudačního souhlasu s užíváním stavby „Protipovodňového opatření – I. 

etapy“, který byl vydán Městským úřadem Mělník, odborem životního prostředí a zemědělství, 

oddělením ochrany vod, dne 19.12.2013 pod značkou 1367/ZP/13/PAHR.  

 

Protipovodňové opatření – I. etapa bylo vybudováno v rámci programu 129 120 „Podpora 

Prevence před povodněmi II“, pod ISPROFINem 129D123006504 celkovým nákladem 544 

435 880,03 Kč,  

o dotační prostředky se skládají z dotačních prostředků státního rozpočtu 516 979 469,- 

a dotačních prostředků z rozpočtu obce 6 610 322,- Kč, celková hodnota 523 589 

791,- Kč, 

o vlastní zdroje PLa 11 311 590,15,  

o  jiné cizí zdroje výše neuvedené (vlastní zdroje obce) 9 534 498,88 Kč. 
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B) Protipovodňové opatření – II. etapa  

 SO 01 Lokalita Mlazice – ochrana na Q100 +30 

 SO 01.01 Hráz 

 PS 1.05 Mobilní čerpadla 

 PS 1.06 Mobilní hrazení 

 

 SO 02 Lokalita Přístav – ochrana na Q100 +30 

 SO 02.01 Zeď pod Pšovkou 

 SO 02.01.1. Výměna kanálových poklopů – vyvolaná investice 

 SO 02.01.2 Přeložka souběhu el. vedení km 0,870 – 0,900 – vyvolaná investice 

 SO 02.02 Zeď nad Pšovkou 

 SO 02.02.1. Křížení požárního potrubí DN320 – vyvolaná investice 

 SO 02.02.2 Přeložka souběhu el. vedení – vyvolaná investice 

 SO 02.03 Zeď v ulici Rybáře  

 SO 02.03.1 Křížení plynového vedení – vyvolaná investice 

 SO 02.04 Zaústění Pšovky 

 SO 02.05 Čerpací stanice 

 SO 02.06 Trafostanice 

 SO 02.07 Vjezd do přístavu 

 SO 02.08 Nájezd na uzávěr přístavu 

 SO 02.09 Zemní hráz nad Pšovkou – nový úsek  

 SO 02.09.1 Křížení el. Vedení – vyvolaná investice 

 SO 02.10 Sedimentační objekt na Pšovce 

 PS 2.03 Mobilní hrazení v ulici Rybáře 

 PS 2.04.1 Uzávěr na Pšovce 

 PS 2.04.2 Pohony vrat a rozvody 

 PS 2.05.1.1 Čerpací stanice 

 PS 2.05.1.2 Část PHr bazénu ČS  

 PS 2.05.2 Motorové rozvody 

 PS 2.06 Trafostanice 

 PS 2.07.1 Vrata do přístavu 

 PS 2.07.2 Pohony vrat, rozvody 

 PS 2.07.3 Mobilní hrazení na vratech přístavu 

 PS 2.08 Mobilní hrazení na vratech přístavu 
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 SO 03 Lokalita Vinařství – ochrana na Q20 +30 

 SO 03.01 Úprava nivelety komunikace u vjezdu do Vinařství – předán samostatně  

 SO 03.04 Nová revizní a čerpací šachta 

 SO 03.05 PPO u domu pana Řeháka – nový objekt 

 PS 3.06 Mobilní čerpadla 

 

 SO 04 Lokalita Rybáře – ochrana na Q100 +30 

 SO 04.01 Navýšení zdi 

 SO 04.02 Křížení protipovodňové bariéry s ulicí Rybáře 

 SO 04.03 Protipovodňová bariéra v trase nábřežní zdi  

 SO 04.04 Protipovodňová bariéra v trase stávající komunikace 

 SO 04.05 Rekonstrukce komunikace  - předán samostatně  

 SO 04.06 Prodloužení linie PPO za objekt Klubu veslařů Mělnických  

 SO 04.07 Opatření na stávajících inženýrských sítích – vyvolaná investice 

 PS 4.08 Mobilní hrazení a čerpání vnitřních vod. 

 

v členění dle Kolaudačního souhlasu s užíváním stavby „Protipovodňového opatření – II. 

etapa“ který byl vydán Městským úřadem Mělník, odborem životního prostředí a zemědělství, 

oddělením ochrany vod, dne 17.12.2019 pod Č.j. 6269/ZP19/LETO. 

 

Protipovodňové opatření – II. etapa bylo vybudováno v rámci programu 129 260 „Podpora 

Prevence před povodněmi III“, pod ISPROFINem 129D265006004 celkovým nákladem 92 

468 158,34 Kč,  

o dotační prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu 67 790 350,08 Kč, 

o vlastní zdroje PLa 5 181 222,80 Kč, 

o jiné cizí zdroje tuzemské (dotace obce) 19 496 585,46 Kč. 

 

Nedílnou součástí Protipovodňových opatření I.+II. etapy jsou pozemky v katastrálním území 

a obci Mělník, na kterých jsou jednotlivé stavby (vodní díla) umístěny. Jedná se o pozemky 

evidované v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního 

pracoviště Mělník, jako pozemkové parcely, a to:  

 

SO 01 Lokalita Mlazice -  č. 8153/1, č. 8153/2 a č. 8153/4  

SO 02 Lokalita Přístav – č. 8154/1, č. 8154/2, č. 8154/4, č. 8154/12, č. 8181/1, č. 8181/2, č. 

8183, č. 8184/1, č. 8184/2, č. 2651/28 a č. 2651/30  

SO 03 Lokalita Vinařství – č. 8156/1, č. 8156/2, č. 8156/3, č. 8156/4, č. 8156/5, č. 8156/6 a č. 

8182  

SO 04 Lokalita Rybáře – č. 8155/1 a č. 2291/4  

 

Hodnota pozemků ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro dárce, případně jejich částí,  

na nichž je Protipovodňové opatření I.+II. etapy postaveno,  je ve výši  21 312 219,25 Kč. 
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Předmětem budoucího darování jsou stavební objekty včetně pozemků ve vlastnictví státu 

s právem hospodařit pro budoucího dárce, na kterých jsou stavební objekty jako samostatné 

stavby umístěny, případně jejichž jsou součástí, se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, 

kterými jsou provozní soubory, a to:  

 

A) Části Protipovodňového opatření – I. etapy  

Lokalita 01 Mlazice 

SO 01.1 Ochranná zemní hráz 

SO 01.2 Podzemní těsnící prvek 

SO 01.3 Drenážní systém 

 

Lokalita 02 Přístav 

SO 02.3 Protipovodňová zeď v ulici Rybáře 

  zemní hrázka přes trasu kolejové spojky „A“ 

SO 02.4 Zaústění Pšovky  

SO 02.5 Čerpací stanice 

SO 02.6 Přípojka VN 

PS 02.5  Trafostanice 

PS 02.11 Mobilní hrazení  

PS 02.13 Vzpěrná vrata ve vyústění do Pšovky 

PS 02.14 Čerpací stanice 

PS 02.15 Motorové rozvody 

 

Lokalita 03 Vinařství 

SO 03.1 Základy pro mobilní hrazení 

SO 03.2 Opěrná zeď 

SO 03.3 Základy pro mobilní hrazení 

SO 03.5 Mobilní hrazení a čerpání vnitřních vod 

 

Lokalita 04 Rybáře 

SO 04.1 Zídka 

SO 04.2 Základy pro mobilní hrazení 

SO 04.3 Nábřežní zeď 

SO 04.4 Základy pro mobilní hrazení  

PS 04.8 Mobilní hrazení a čerpání vnitřních vod 

 

Části Protipovodňového opatření – I. etapy byly, v rámci programu 129 120 „Podpora 

Prevence před povodněmi II“, pod ISPROFINem 129D123006504, vybudovány celkovým 

nákladem 208.722.566,02Kč. 
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Zůstatková hodnota a daňová zůstatková hodnota vodního díla vybudovaného v rámci Částí 

Protipovodňového opatření – I. etapy je uvedena v příloze č. 1a) této darovací smlouvy. 

  

B) Části Protipovodňového opatření – II. etapy 

 SO 01 Lokalita Mlazice – ochrana na Q100 +30 

 SO 01.01 Hráz 

 PS 1.05 Mobilní čerpadla 

 PS 1.06 Mobilní hrazení 

 

 SO 02 Lokalita Přístav – ochrana na Q100 +30 

 SO 02.03 Zeď v ulici Rybáře  

 SO 02.04 Zaústění Pšovky 

 SO 02.05 Čerpací stanice 

 SO 02.06 Trafostanice 

 SO 02.10 Sedimentační objekt na Pšovce 

 PS 2.03 Mobilní hrazení v ulici Rybáře 

 PS 2.04.1 Uzávěr na Pšovce 

 PS 2.04.2 Pohony vrat a rozvody 

 PS 2.05.1.1 Čerpací stanice 

 PS 2.05.1.2 Část PHr bazénu ČS  

 PS 2.05.2 Motorové rozvody 

 PS 2.06 Trafostanice 

 PS 2.07.3 Mobilní hrazení na vratech přístavu 

 PS 2.08 Mobilní hrazení na vratech přístavu 

 

 SO 03 Lokalita Vinařství – ochrana na Q20 +30 

 SO 03.04 Nová revizní a čerpací šachta 

 SO 03.05 PPO u domu pana Řeháka – nový objekt 

 PS 3.06 Mobilní čerpadla 

 

 SO 04 Lokalita Rybáře – ochrana na Q100 +30 

 SO 04.01 Navýšení zdi 

 SO 04.02 Křížení protipovodňové bariéry s ulicí Rybáře 

 SO 04.03 Protipovodňová bariéra v trase nábřežní zdi  

 SO 04.04 Protipovodňová bariéra v trase stávající komunikace 

 SO 04.06 Prodloužení linie PPO za objekt Klubu veslařů Mělnických  

 PS 4.08 Mobilní hrazení a čerpání vnitřních vod. 
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Části Protipovodňového opatření – II. etapy byly, v rámci programu 129 260 „Podpora 

Prevence před povodněmi III“, pod ISPROFINem 129D265006004, vybudovány celkovým 

nákladem 63.612.178,84Kč. 

 

Zůstatková hodnota a daňová zůstatková hodnota vodního díla vybudovaného v rámci Částí 

Protipovodňového opatření – II. etapy je uvedena v příloze č. 1b) této darovací smlouvy. 

  

Části Protipovodňových opatření – I. etapy a Části Protipovodňových opatření – II. etapy 

společně dále v této smlouvě  také jako Části Protipovodňových opatření I. + II. etapy.  

 

Nedílnou součástí Částí Protipovodňových opatření I.+II. etapy jsou pozemky, na kterých 

jsou jednotlivé stavby (vodní díla) umístěny. (pozn. vymezení pozemků bude doplněno dle 

skutečnosti a dle stavu zápisu v katastru nemovitostí).  

 

Hodnota pozemků ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro dárce, na nichž jsou Části 

Protipovodňových opatření I.+II. etapy postaveny,  je ve výši  7 745 192,79 Kč. 

 

Příslušenstvím předmětu daru je technicko-provozní dokumentace související s vybudováním 

a provozováním předmětu daru. 

 

Části Protipovodňových opatření I. + II. etapy včetně pozemků a příslušenství společně dále 

jen „předmět daru“. 

 

Na předmětu daru jsou umístěny přeložky inženýrských sítí ve vlastnictví třetích osob, 

vybudovaných v rámci Protipovodňových opatření I.+II. etapy, které je obdarovaný povinen 

strpět. 

 

Článek 2 

Dárce touto smlouvou daruje předmět daru obdarovanému do jeho vlastnictví spolu se všemi 

jeho součástmi a příslušenstvím, se všemi právy a povinnostmi. Obdarovaný prohlašuje, 

že předmět daru přijímá.  

 

Hodnota předmětu daru je uvedena v Článku 1 této darovací smlouvy. 

 

Článek 3 

Dárce prohlašuje, že mu nejsou známy žádné vady, které by bránily užívání předmětu daru.  

 

Předmět darování, na základě Smlouvy o výpůjčce č. O994210021 uzavřené dne 22.7.2022, 

Písemný souhlas zakladatele státního podniku byl vydán dne 23.5.2022 pod Čj. MZE-

27608/20522-15112, užívá obdarovaný. 

 

Dnem nabytí vlastnického práva obdarovaným k předmětu daru zanikne sjednaná výpůjčka 

splynutím ve smyslu ustanovení §1993 občanského zákoníku. Protokol o předání a převzetí 

předmětu darování tvoří přílohu č. … k této darovací smlouvě.   

 

Uzavření darovací smlouvy je v souladu s pravidly veřejné podpory dle §17 odst. 4 zákona č. 

77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.  
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Článek 4 

Obdarovaný prohlašuje, že si předmět daru prohlédl, seznámil se s jeho stavem a v tomto 

stavu jej přijímá.  

Článek 5 

Obdarovaný je povinen provádět údržbu, opravy, a obnovovat předmět daru tak, jak je nutné 

pro jeho udržení v dobrém stavebním a provozním stavu a to v souladu s příslušnými 

právními předpisy, především zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 

(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 471/2001 Sb., 

v platném znění. Výjimku tvoří povinnosti uvedené v §62 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., 

v platném znění, které bude provádět obdarovaný v rámci technickobezpečnostního dohledu.  

 

Obdarovaný je oprávněn užívat předmět daru dále v souladu s účelem vymezeným 

v kolaudačních souhlasech, které byly vydány na Protipovodňová opatření I. + II. etapy, a 

jsou uvedené v Článku 1 této smlouvy.  

 

Přesná specifikace povinností obdarovaného je uvedena v Provozním řádu vodního díla 

„PPO Mělník“ na Labi mezi ř. km 832,600-836,920, který je zpracován pro „Protipovodňová 

opatření I. + II. etapy“ a v „Programu TBD vodního díla „PPO Mělník na Labi“, který je 

zpracován pro Protipovodňová opatření I. + II. etapy“.   

 

Obdarovaný se zavazuje, že předmět daru žádným způsobem nezcizí nebo nezmění užívání 

předmětu daru min. do 31.12.2036 a rovněž, že po tuto dobu nebude předmět daru sloužit 

obdarovanému k podnikání.  

Obdarovaný byl seznámen se skutečností, že na vybudování Protipovodňových opatření I.+II. 

etapy byly dárci poskytnuty účelové Podpory ve smyslu Pravidel České republiky - 

Ministerstva zemědělství, a to: 

 

- Závazných pravidel poskytování finančních prostředků v oblasti vod a způsobu 

kontroly jejich užití, která tvoří přílohu k zákonu o státním rozpočtu na příslušný rok, 

programu 129 120 „Podpora prevence před povodněmi II“, a to za účelem 

vybudování stavby „Protipovodňového opatření – I. etapy“,  

- č.j. 62570/2015-MZE-15122, pro poskytování dotací (Podpory) z programu 129 260 

„Podpora prevence před povodněmi III.“, a to za účelem vybudování stavby 

Protipovodňového opatření – II. etapy“).  

 

Dárce je oprávněn v případě, že obdarovaný předmět daru jakýmkoli způsobem zcizí nebo 

změní užívání předmětu daru, požadovat na obdarovaném na základě písemné výzvy 

zaplacení smluvní pokuty ve výši odvodu podpory poskytnuté na realizaci Protipovodňových 

opatření I.+II. etapy, správcem programu – Ministerstvem zemědělství, a to na základě: 

  

- rozhodnutí č.j. 75321/2013-MZE-1512229 ze dne 29.11.2013 a případné související 

sankce, maximálně ve výši 516 979 469 Kč (slovy: pět set šestnáct milionů devět set 

sedmdesát devět tisíc čtyři sta šedesát devět korun českých), za zcizení nebo změnu 

užívání „Částí Protipovodňového opatření – I. etapy“, 

- rozhodnutí č.j. 56036/2019-MZE-15122 ze dne 20.11.2019 a případné související 

sankce, maximálně ve výši 67 790 350,08 Kč (slovy: šedesát sedm milionů sedm set 

devadesát tisíc tři sta padesát,08 korun českých), za zcizení nebo změnu užívání 

„Částí Protipovodňového opatření – II. etapy“. 
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Smluvní pokuta je splatná do 21 kalendářních dní od vyzvání k její úhradě. Ujednání o 

smluvní pokutě se nedotýká povinnosti obdarovaného nahradit škodu vzniklou dárci.   

 

Článek 6 

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 při 

plnění této smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících. 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 kterékoli ze smluvních stran nemohla být uznána odpovědnou podle zákona č. 

418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo uplatněna 

trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně 

aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích 

zaměstnanců podle platných právních předpisů.  

 

Obdarovaný 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. 

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. 

Poznámka: Compliance doložka v tomto článku 6 může být v konečné smlouvě nahrazena 

obdobnou doložkou ve znění užívaném budoucím dárcem v době uzavření konečné smlouvy.  

 

Článek 7 

Obdarovaný nabude vlastnické právo k předmětu darování vkladem tohoto práva do katastru 

nemovitostí. Pro tento účel se obě smluvní strany dohodly, že návrh na vklad vlastnického 

práva podle této smlouvy podá ke Katastrálnímu úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálnímu 

pracovišti Mělník, obdarovaný, který též uhradí příslušný správní poplatek. Učiní tak do 

jednoho měsíce od nabytí účinnosti této smlouvy. Dárce současně podpisem této smlouvy 

obdarovaného zmocňuje k podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 

nemovitostí. 

Článek 8 

Smlouva se řídí zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Smluvní strany potvrzují podpisem této smlouvy, že souhlasí s tím, aby dárce uveřejnil 

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

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

registru smluv).  

 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv.  

 

http://www.pla.cz)./
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Dárce prohlašuje, že s bezúplatným převodem předmětu daru podle této smlouvy vydala 

souhlas Vláda České republiky, usnesením č. ……. ze dne ……. 

 

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem 

souhlasí, že byla uzavřena po vzájemném projednání, v návaznosti na Smlouvu o smlouvě 

budoucí darovací O994210031 ze dne 21.6.2022, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, 

srozumitelně a určitě. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných 

zástupců.  

 

Smlouva je vyhotovena v ……… vyhotoveních, z nichž …… vyhotovení budou předložena 

Katastrálnímu úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálnímu pracovišti Mělník, po …. 

vyhotoveních obdrží každá smluvní strana. 

 

V ................ dne  .............................    V ................dne  ............................. 

 

dárce      obdarovaný  

 

 

 

……………………………………   ……………………………… 

Povodí Labe, státní podnik   Město Mělník  

 

 

DOLOŽKA 

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků 

 

Tímto se osvědčuje, že uzavření Darovací smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva 

Města Mělník č. ………...…. dne ….….….….. a tím jsou splněny podmínky platnosti této 

Smlouvy. 

 

III. 

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 při 

plnění této smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících. 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 kterékoli ze smluvních stran nemohla být uznána odpovědnou podle zákona č. 

418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo uplatněna 

trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně 

aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích 

zaměstnanců podle platných právních předpisů.  

 
Budoucí obdarovaný 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. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné 

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

 

IV. 

 

Smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen písemnými dodatky. 

 

V případě, že některé ujednání této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní 

ujednání této smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ujednání této smlouvy 

ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu 

a smyslu ujednání původního, neúčinného. 

 

Dojde-li v průběhu trvání této smlouvy ke změně obecně platných předpisů, které mají vliv na 

problematiku převzetí jednotlivých objektů, budou upraveny podmínky této smlouvy 

písemným dodatkem ke smlouvě. 

 

Budoucí obdarovaný se zavazuje uhradit náklady spojené s návrhem na vklad vlastnického 

práva dle darovací smlouvy do katastru nemovitostí. 

 

Práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí i na právní nástupce smluvních stran. 

 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jejího zveřejnění v registru smluv.   

 

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena 

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, 

nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Pravost a původnost smlouvy potvrzují 

smluvní strany svým podpisem. 

 

Smluvní strany potvrzují podpisem této smlouvy, že souhlasí s tím, aby budoucí dárce 

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

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

registru smluv).  

 

Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, všechny s platností originálu, přičemž 

každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech. 

 

Tato smlouva budoucí darovací v celém rozsahu ruší a nahrazuje smlouvy budoucí darovací, a 

to: č. O994140047 uzavřenou dne 30.5.2014 na budoucí darování objektů „Protipovodňového 

opatření – I. etapy“ a č. O994170006 uzavřenou dne 7.6.2017, která byla uveřejněna 

v registru smluv dne 8.6.2017 pod id smlouvy: 2005598, na budoucí darování objektů 

„Protipovodňového opatření – II. etapy“. 

 

 

 

 

 



20 

 

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 sestávající ze dvou samostatných seznamů 

stavebních objektů včetně pozemků a provozních souborů (příslušenství), konkrétně:  

1a) - „Protipovodňové opatření – I. etapa“,  

1b) - „Protipovodňové opatření – II. etapa“,   

které jsou souhrnně jako „Protipovodňové opatření I. + II. etapa“ předmětem budoucího 

darování dle této smlouvy.  
 

 

 

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

 

 

 

Budoucí dárce: Budoucí obdarovaný: 

 

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

Ing. Marián Šebesta, generální ředitel               MVDr. Ctirad Mikeš, starosta města 

 

 

 

 

 

DOLOŽKA 

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků 

 

 

Tímto se osvědčuje, že uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí darovací bylo schváleno 

usnesením Zastupitelstva Města Mělník č.53/2022 dne 21.3.2022 a tím jsou splněny 

podmínky platnosti této Smlouvy. 

 

 

 

 
                                                     


