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Smlouva o dílo 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 
číslo smlouvy objednatele: 1332/2016 
číslo smlouvy zhotovitele: 03-SMO-3342-5829/16 

 
Název díla:  

Vodní dílo Smolov - studie proveditelnosti 
 
SMLUVNÍ STRANY 
 
OBJEDNATEL:  Povodí Vltavy, státní podnik 
sídlo:    Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24 
statutární orgán:  RNDr. Petr Kubala, generální ředitel 
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo 
a k jednání ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxx, pověřen řízením sekce technické 
oprávněn jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxx, pověřen řízením sekce technické 

xxxxxxxxxxxxxxx, referent oddělení realizace investic 
IČO:    70889953 
DIČ:    CZ70889953 
bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
číslo účtu:   xxxxxxxxxxxxxxx  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594 
tel. xxxxxxxxxxxxxxx  fax: xxxxxxxxxxxxxxx 
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
ZHOTOVITEL: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
sídlo: Nábřežní 4/90, Praha 5, PSČ 150 56 
zastoupený: Ing. Šárkou Balšánkovou, místopředsedou představenstva 
 Ing. Jiří Valdhansem, členem představenstva  
oprávněn k jednání o věcech smluvních:  xxxxxxxxxxxxxxx, ředitel divize 03 
oprávněn jednat o věcech technických:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
IČO: 471 16 901 
DIČ: CZ47116901 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5 
číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxx 
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930 
tel.: xxxxxxxxxxxxxxx  fax: xxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

I. PŘEDMĚT DÍLA 
 

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zpracovat výše uvedené dílo, tj. studii proveditelnosti pro 
vodní nádrž Smolov na vodním toku Radbuza. Bližší podrobnosti o rozsahu studie proveditelnosti 
jsou uvedeny v příloze č. 1 – VD Smolov: rozsah a obsah předmětu studie. 
 

2. Předmět plnění bude předán v listinné formě v šesti výtiscích a v elektronické formě na CD nebo 
DVD nosičích 1x ve formátu (…pdf) a 1x ve formátech _.doc, _xls,_txt a _dwg (ostrá data). 
 

3. Technické detaily výstupů a podrobnosti vzniklé v průběhu zpracování předmětu díla budou 
upřesněny na výrobních výborech. Základní parametry studie jsou dány přílohou č. 1. 
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4. Místem plnění je pracoviště zhotovitele, sídlo objednatele případně místo navrhovaného vodního 
díla Smolov. 

 
5. Před zahájením prací sezve zhotovitel vstupní výrobní výbor a v průběhu zpracování bude 

na dalším nejméně jednom pracovním výrobním výboru objednatele informovat o postupu řešení. 
Z každého výrobního výboru zhotovitel vyhotoví záznam. 

 
6. Minimálně 7 dní před konáním závěrečného výrobního výboru zašle zhotovitel objednateli 

předmět díla v digitální podobě. 
 
7. Po úspěšném uzavření závěrečného výrobního výboru zhotovitel zajistí kompletaci předmětu díla 

a řádně dokončenou studii předá protokolárně zástupci objednatele ve věcech technických. Dílo 
(tedy studie proveditelnosti) bude předáno v listinné formě v šesti výtiscích a v elektronické formě 
na CD nebo DVD nosičích, a to 1x ve formátu (_.pdf) a 1x ve formátech _.doc, _.xls, _.txt a _.dwg 
(ostrá data). 

 
8. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s příslušnými platnými předpisy 

a technickými normami. 
 

9. Zhotovitel prohlašuje, že si pečlivě prostudoval veškeré zadávací podklady a že k tomu, 
aby mohlo být dílo řádně provedeno podle ustanovení této smlouvy, není třeba žádných změn 
nebo úprav zadání. 

 
10. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo podle ustanovení této smlouvy převzít a zaplatit 

jeho dohodnutou cenu. 
 
 

II. DOBA PLNĚNÍ 
 
1. Plnění smlouvy bude zahájeno do 3 dní po nabytí její účinnosti a dílo bude předáno nejpozději do 

200 dní od zahájení prací.  
 

2. Za písemný doklad o předání se považuje předávací protokol podepsaný zástupcem objednatele, 
který je pověřen operativním a technickým řízením činností souvisejících se zhotovitelem díla, to 
jest osobou objednatele oprávněnou jednat ve věcech technických uvedenou v záhlaví smlouvy.  

 
 

III. CENA DÍLA 
 
1. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem: 

cena bez DPH  447 000,- Kč bez DPH 
DPH 21%    93 870,- Kč 
Cena s DPH 540 870,- Kč 
   (slovy: pětsetčtyřicettisícosmsetsedmdesát korun českých). 
 
Cena byla stanovena na základě kalkulace zhotovitele uvedené v nabídce z července 2016, jejíž 
kopie je přílohou č. 2 této smlouvy. 
 

2. Cena za dílo je stanovena jako pevná, která obsahuje veškeré náklady zhotovitele. 
 

3. Cena bude zhotoviteli uhrazena na základě jedné faktury. Faktura bude vystavena s datem 
zdanitelného plnění ke dni ukončení řízení o předání a převzetí díla. K ceně díla bude připočtena 
daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající zákonné úpravě v době zdanitelného plnění. 

 
4. Lhůta splatnosti faktury je do 21 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli. Faktura 

bude obsahovat náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, v § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a v dalších 
účinných právních předpisech. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací, datum 
uvedené v tomto soupisu musí odpovídat datu zdanitelného plnění, které bude uvedeno na 
faktuře. 
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5. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud faktura nebude obsahovat 

výše uvedené zákonné náležitosti a sjednaný soupis prací. V tomto případě zhotovitel vystaví 
novou fakturu s novým termínem splatnosti. 
 

6. Faktura bude uhrazena bezhotovostní platbou.  
 

7. Faktura bude hrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru plátců 
DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu bude 
zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude objednatel postupovat 
v souladu se zákonem o DPH v platném znění. 

 
 

IV. SOUČINNOST OBJEDNATELE 
 
1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli pro účely plnění díla veškeré podklady, informace 

a data, která má k dispozici. 
 

2. Dále se objednatel zavazuje, že se bude svým zmocněným pracovníkem zúčastňovat výrobních 
výborů svolaných zhotovitelem v souvislosti s prováděním prací dle této smlouvy. 

 
3. Objednatel je oprávněn předmět díla použít k účelům vyplývajícím z této smlouvy bez jakéhokoliv 

omezení. 
 

 
V. LICENČNÍ PODMÍNKY 

 
Vztahují-li se k předmětu díla autorská práva dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), poskytuje 
zhotovitel objednateli nevýhradní právo ke všem způsobům užití a v neomezeném rozsahu. Autor 
svoluje k tomu, aby dílo bylo zveřejňováno, zpracováváno, spojeno s jiným dílem, zařazeno do díla 
souborného, to vše dle záměru objednatele. Autor poskytuje licenci bezúplatně ve smyslu § 2358 
odst. 1 občanského zákoníku.  
 
 

VI. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU, ZÁRUKA 
 

1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla shodně s ustanoveními této smlouvy. Záruční 
doba za dílo se sjednává v délce 36 měsíců od data předání a převzetí díla. Vady reklamované 
v této době budou zhotovitelem odstraněny bezplatně v termínu do 30 dnů. 

 
2. Dílo má vady, jestliže provedení díla nesplňuje všechny požadavky sjednané touto smlouvou nebo 

stanovené platnými českými technickými normami a právními předpisy. 
 
3. Zhotovitel odpovídá jen za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli. Zhotovitel 

neodpovídá za vady, jejichž původ spočívá v předaných podkladech objednatele. Zhotovitel 
neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže 
zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval 
nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

 
4. V případě, že zhotovitel nesplní předmět smlouvy dle čl. II. této smlouvy, zaplatí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení. Pokud se 
při zajišťování správních rozhodnutí vydávaných v souvislosti s plněním předmětu smlouvy 
vyskytnou překážky vzniklé z důvodu neležících na straně zhotovitele, nebude v těchto případech 
uplatněna smluvní pokuta.  

 
5. V případě prodlení objednatele se zaplacením oprávněně vystavené faktury má zhotovitel právo 

účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení. 
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6. Lhůta splatnosti vyúčtovaného úroku z prodlení, event. smluvní pokuty činí 14 dnů ode dne 
doručení faktury druhé smluvní straně. 

 
7. Sjednáním a zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny další nároky objednatele na náhradu 

škody podle této smlouvy i obecně závazných právních předpisů. 
 

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.  
 

2. Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny  
v příslušných údajích, uvedených v záhlaví této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost 
nesplní, odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti. 

 
3. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel. 

 
4. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými smluvními dodatky, podepsanými 

oprávněnými zástupci smluvních stran.  
 

5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva stejnopisy. 
 

6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní 
strany prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně 
a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své 
podpisy. 

 
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou: 

Příloha č. 1: VD Smolov: rozsah a obsah předmětu studie 
Příloha č. 2: Kalkulace ceny z nabídky zhotovitele  

 
 
 
objednatel:      zhotovitel:  
 
 
V Praze dne …………………. V Praze dne …………………. 
 
 
 
 
……………………………………    ……………………………………………..……. 
xxxxxxxxxxxxxxx Ing. Šárka Balšánková 
pověřen řízením sekce technické místopředseda představenstva 
Povodí Vltavy, státní podnik Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
 
 
 
 
 ........................................................................ 
 Ing. Jiří Valdhans 
 člen představenstva 
 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 


