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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: D600220007  

Evidenční číslo zhotovitele:   

Název a číslo akce objednatele: Lužanka, Třtěnice, odstranění nánosu a oprava koryta, 

ř.km 4,600 - 5,300 - DSJ 

111220028/1111412 

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, 446 05 Jablonec nad Nisou, 

Osoba oprávněná k podpisu: XXXXX, ředitel závodu,  

Zástupce pro věci technické: XXXXX, vedoucí PS Jičín, tel.: XXXXX, 

  XXXXX,  úsekový technik, tel.: XXXXX,   

  XXXXX, technický pracovník, 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:  "Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.", Vysoké Mýto   

Adresa sídla:  Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto 

Statutární orgán: Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel 

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel 

Zástupce pro věci technické: XXXXX 

IČ:  64255611 

DIČ:  CZ64255611 

Bankovní spojení:  MONETA Money Bank a.s. Ústí nad Orlicí 

Číslo účtu:  XXXXX 

Obchodní rejstřík:  vedený u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, 

  vložka 8321 

 

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

2.1. Název akce: Lužanka, Třtěnice, odstranění nánosu a oprava koryta, ř.km 4,600 - 

5,300 - DSJ 

2.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace na akci: Lužanka, Třtěnice, 

odstranění nánosu a oprava koryta, ř.km 4,600 - 5,300 – vypracování projektové dokumen-

tace jednostupňové (dále jen DSJ), tj. dokumentace pro ohlášení stavby nebo vydání sta-

vebního povolení v detailu rozpracovanosti dokumentace pro provádění stavby (bod 2.3. 

smlouvy) včetně všech dokumentů potřebných pro povolení stavby. 

2.3. Členění DSJ bude odpovídat požadavkům dokumentace pro stavební povolení (čl. 1. od-

stavec B Obchodních podmínek). Rozsahem a podrobností bude dokumentace zpracována 

na úrovni dokumentace pro provedení stavby (čl. 1. odstavec C Obchodních podmínek). 

DSJ bude zpracována v podrobnostech umožňujících kompletní realizaci díla. DSJ bude 

obsahovat též technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací. 

2.4. Nedílnou součástí předmětu díla jsou i následující činnosti: 

- Zpracování plánu BOZP koordinátorem dle zákona č. 309/2006 Sb. 

- Vyhotovení geodetických podkladů potřebných pro zpracování DSJ osobou od-

borně způsobilou dle zákona č. 200/1994 Sb. 

- Zadání rozboru sedimentu u akreditované laboratoře a na základě výsledků návrh 

způsobu naložení s vytěženým materiálem. 

- Zhotovitel projektové dokumentace zajistí svolání min. 3 výrobních výborů (1. 

vstupní, možno spojit s pochůzkou v terénu s provozovatelem – zástupce objedna-

tele, 2. v průběhu a 3. v předstihu před odevzdáním prací).  

2.5. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem 

pro předmět díla je zejména: 

- Záměr opravy „Lužanka, Třtěnice, odstranění nánosu a oprava koryta, ř.km 4,600 - 

5,300“ zpracovaný 4.8.2021 – zpracovatel XXXXX, Povodí Labe, státní podnik, 

Želivského 5, 46605 Jablonec nad Nisou, Provozní středisko Jičín. 

2.6. Součást obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu z 1.2. 

2021. 

3. Doba plnění díla 

3.1. Předpoklad zahájení prací: 03/2022 

Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy. 

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli:  do 30.11.2022 
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4. Cena díla 

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše 

přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 

7.2.2022 Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 

Celková cena bez DPH činí 109 000,- Kč, 

slovy: jednostodevěttisíc korun českých bez DPH. 

5. Zvláštní ustanovení 

5.1. Zhotovitel se zavazuje předat projektovou dokumentaci objednateli v pěti tištěných 

vyhotoveních, z nichž jedno bude potvrzeno příslušným úřadem 1 x v digitální editovatelné 

podobě ve formátech: ( „DWG“, „DOCX“ a „XLSX“) a needitovatelném formátu („PDF“), 

který však bude ve strojově čitelné podobě, aby byla zachována možnost „fulltextového“ 

vyhledávání. Digitální podoba PD v needitovatelném formátu nesmí přesáhnout velikost 

200MB. Požadovaný počet vyhotovení bude pouze pro potřeby objednatele. 

 

5.2. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu ne-

platí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání: 

- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část A) – body 1. – 15. 

- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část B) – bod 18., 21. 

- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část C) – bod 11. 

- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část D) – body 1. – 22. 

- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část E) – body 1. – 5. 

5.3. Smluvní strany dohodly na změnách ve znění obchodních podmínek objednatele na zhoto-

vení projektu pro tuto smlouvu o dílo v následujících ujednání: 

- Čl. 2. Cena, - bod 5. se mění takto: 

Cena dalších vícetisků (nad dohodnutý počet 5 vyhotovení) není obsažena ve sjednané 

ceně. 

5.4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá ke kontrole kompletní paré technic-

kého řešení včetně položkového rozpočtu do 30.9.2022. 

5.5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá objednateli jedno paré potvrzené přísluš-

ným úřadem, který vydal povolení (příp. souhlas s provedením ohlášené stavby). 

6. Závěrečná ustanovení 

6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců 

na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod ná-

tlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

6.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění 

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

6.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit 

pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsou-

hlasených a podepsaných oběma smluvními stranami. 
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6.4. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná plat-

nými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných 

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

nými elektronickými podpisy smluvních stran.  

  

 

 

 

 

 

 

  za objednatele          za zhotovitele 

XXXXX          Ing. Jaroslav Jakoubek  

 ředitel závodu          jednatel 

 podepsán elektronicky           podepsán elektronicky 


