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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: D6001700 

Evidenční číslo zhotovitele: 

Číslo akce objednatele: VD Rozkoš, rekonstrukce lávky k objektu tabulových uzávěrů 

 211160003 / 1111 271 

1 Smluvní strany 

1.1 Objednatel:  

Název: Povodí Labe, státní podnik  
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03  

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel, 

 

        závod Jablonec nad Nisou 

Adresa závodu:  Želivského 5, 446 05 Jablonec nad Nisou,   

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Bohumil Pleskač, ředitel závodu,  

Zástupce pro věci technické:  Ing. Zdeněk Šálek, vedoucí PS Hradec Králové, tel. 602 108 491 

 Pavel Ducháč, vedoucí hrázný, tel. 721 379 271 

 Ing. Milan Vopařil, DiS., technický pracovník, tel. 495 088 122 

 

IČ:  70890005  

DIČ:  CZ70890005   

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

Tel:  495 088 111, 495 088 122 

Fax:  495 088 102 

E-mail: labe-z1@pla.cz   

(dále jen jako „objednatel“)  

 

1.2 Zhotovitel:  

Název: AW-DAD, s.r.o.  

Adresa sídla: Liberecká 778/10, 412 01 Litoměřice 

 

Statutární orgán:    Ing. Mojmír  Dadejík, jednatel 

Osoba oprávněná k podpisu a  

zástupce pro věci technické:  Ing. Mojmír Dadejík, tel.: 602 110 884  

 

IČ:  28715624  

DIČ:  CZ28715624  

Bankovní spojení:   

Zápis v obchodním rejstříku Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 28304  

Tel: 602 110 884 

Fax:  -  

E-mail:  mojmir.dadejik@tiscali.cz  

(dále jen jako „zhotovitel“)  
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2 Předmět díla 

2.1 Název akce: „VD Rozkoš, oprava segmentových uzávěrů spodních výpustí.“ 

2.2 Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby na akci: „VD Rozkoš, 

rekonstrukce lávky k objektu tabulových uzávěrů“, dle níže uvedeného členění: 

I. etapa: Vypracování projektové dokumentace jednostupňové (dále jen DPS), tj. 

dokumentace pro stavební povolení v detailu rozpracovanosti dokumentace pro provádění 

stavby (bod 2.3 smlouvy). 

2.3 Členění DSJ bude odpovídat požadavkům dokumentace pro stavební povolení 

(čl. 1. odstavec B Obchodních podmínek body 1. - 8., 13., 17. a 18.) dle vyhl. č. 499/2006 

Sb. Ve znění pozdějších předpisů. Rozsahem a podrobností bude dokumentace zpracována 

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

1. - 10.), dle přílohy č. 6 vyhl. č. 466/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. DSJ bude 

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

technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací. Případné výjimky 

zajistí zhotovitel.  

2.4 Výkon inženýrské činnosti spočívající v zajištění potřebného pravomocného povolení 

realizace stavby. 

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

pro předmět díla jsou zejména: 

- Záměr opravy na akci: „VD Rozkoš, rekonstrukce lávky k objektu tabulových uzávěrů“, 

vyhlášený ředitelem závodu dne 11.2.2016. 

- Statický výpočet a posouzení obslužné lávky z 12/2010, vypracoval Ing. Miloš Hamala. 

- Lávka s pororošty bude dimenzována na únosnost a pojezd autojeřábu V3S AD 08 

s max. břemenem 15,0 KN, součástí projektové dokumentace bude posouzení dle normy 

EC-ENV na oba mezní stavy Autorizovanou osobou pro statiku a dynamiku staveb. 

2.6 Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci I. Etapy u každé jednotlivé akce i následující 

činnosti: 

a) Terénní průzkum v podrobnosti vztahující se k příslušnému stupni projektové 

dokumentace, 

b) V rámci inženýrské činnosti zhotovitel obstará veškerá potřebná pravomocná povolení 

nutná pro zdárnou realizaci včetně úhrady veškerých správních poplatků souvisejících 

s vydáním těchto povolení, 

c) Zajištění veškerých nutných podkladů, dokladů, stanovisek, vyjádření, správních 

rozhodnutí, výjimek ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů, apod., 

to znamená, že si zhotovitel zajistí kompletní projednání příslušné jednostupňové 

dokumentace se všemi dotčenými organizacemi, se správními orgány, s orgány ochrany 

přírody a zapracuje jejich případné připomínky po projektové dokumentace, 

2.7 Součást obsahu smlouvy tvoří Obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektové 

dokumentace ze dne 1. prosince 2016 (dále jen obchodní podmínky). 

3 Doba plnění díla 

3.1 Předpoklad zahájení prací: 03/2017 

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

3.2 Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli:  do 31.7.2017 

3.3 Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění v následujících dílčích termínech: 
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- DSJ „VD Rozkoš, rekonstrukce lávky k objektu tabulových uzávěrů“ do 31.7.2017 

- Předání návrhu technického řešení do jednoho měsíce od podpisu Smlouvy. 

- Do 14.7.2017 předání 1 ks kompletního paré včetně rozpočtu, výkazu výměr a vyjádření 

dotčených subjektů ke kontrole. 

4 Cena díla 

4.1 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 19.3.2017. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou 

smluvních stran takto: 

Celková cena bez DPH činí 94.700,- Kč, 

slovy: devadesátčtyřitisícsedmset korun českých bez DPH. 

4.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad 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 Zvláštní ustanovení 

5.1 Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu 

neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání: 

o Článek 1. A Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí 

o umístění stavby (DUR) – body: 1. – 11. 

o Článek 1. B Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení 

(DSP) - body: 9., 10., 11., 12., 14., 15., 16. 

o Článek 1. C Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) – 

body: 11 a 12 

o Článek 1. D Povinnosti při výkonu autorského dozoru – body: 1. – 5. 

o Článek 3. Platební a fakturační podmínky – bod: 3.3 

5.1 Smluvní strany dohodly, že obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu se 

rozšiřují pro tuto smlouvu o následující ujednání: 

- Čl. 5. Smluvní pokuty odst. 5.5 Objednatel není oprávněn uplatnit smluvní pokutu 

v případě, že nedokončení výkonu inženýrské činnosti v termínu dle čl. 3. Doba plnění 

díla této smlouvy bude způsobeno okolnostmi prokazatelně nezaviněnými zhotovitelem – 

např. nevyjasněné majetkoprávní vztahy, prodloužené lhůty správních řízení, aj. 

5.2 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). 

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 

nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

6.2 Smlouva nabývá platnost a nabývá účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu. 
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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, 

odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami. 

6.4 Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá 

smluvní strana obdrží po dvou výtiscích  

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

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

 

 

 

 

………………………… ………………………… 

Ing. Bohumil Pleskač Ing. Mojmír Dadejík  

ředitel závodu jednatel 

 

 


