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SMLOUVA O DÍLO 

 

Evidenční číslo objednatele:  D952170114 

Evidenční číslo zhotovitele:   

Číslo stavby objednatele:  219150011  

 

 

(dále jen smlouva) 

uzavřená dle § 2586 s následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

(dále jen občanský zákoník) 

 

 

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 

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel 

    Dále viz příloha č. 3 

 

IČ:    70890005 

DIČ:    CZ70890005 

Obchodní rejstřík:  Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473 

Číslo účtu   XXX 

Telefon:   XXX 

Fax:    XXX 

E-mail:   XXX 

(dále jen jako objednatel) 

 

1.2. Zhotovitel: 

Název:    Společnost „SHDP+VRV“ 

 

Společník 1:   Sweco Hydroprojekt a.s. 

Adresa sídla:   Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016 

Statutární orgán:  Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva 

    Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva 

    Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva 

Osoba oprávněná k podpisu:  Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva 

    Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva 

    Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva   

Zástupce pro věci technické: viz příloha č. 3 

    

IČ:    26475081    

DIČ:    CZ26475081   

Obchodní rejstřík:  Městský soud v Praze , oddíl B, vložka 7326  
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Číslo účtu:   XXX 

Telefon:   XXX   

E-mail:   XXX 

 

 

Společník 2:   Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 

Adresa sídla:   Praha 5, Nábřežní 90/4, PSČ 150 00  

Statutární orgán:  Ing. Jan Plechatý, předseda představenstva 

    Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva 

    Ing. Jan Cihlář, člen představenstva 

    Ing. Jiří Frýba, člen představenstva 

    Ing. Jiří Valdhans, člen představenstva 

Zástupce pro věci technické: viz příloha č. 3 

    

IČ:    47116901    

DIČ:    CZ47116901   

Obchodní rejstřík:  Městský soud v Praze , oddíl B, vložka 1930  

Číslo účtu:   XXX 

 

 (dále jen zhotovitel) 

2. Předmět díla 

2.1. Předmětem smlouvy je provedení díla „Zdobnice, Pěčín, výstavba přehradní nádrže 

– předprojektová příprava – 1. etapa“ v tomto základním rozsahu: 

 Celek 3 - Zásobování vodou z VD Pěčín 

 Celek 4 - Soubor účinných opatření blízkých přírodě 

 Celek 7 - Specializované studie 

2.2. Členění, rozsah a způsob zpracování díla je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou 

součástí této smlouvy. 

2.3. Součástí předmětu díla jsou i činnosti související se zajištěním povolení ke vstupu 

na pozemky v rozsahu nezbytném pro provedení veškerých terénních prací. 

2.4. Součástí předmětu díla jsou i činnosti související se zajištěním nezbytných povolení 

k provedení průzkumných prací např. IG průzkumu apod. 

2.5. Součástí předmětu díla je i projednání realizovaných dílčích částí díla s objednatelem, 

a to v průběhu jejich zhotovování. 

2.6. Zhotovitel se zavazuje předat předmět plnění díla v 5 vyhotoveních a v digitální podobě 

v editovatelném formátu („DWG“, „DOC“ a „XLS“) a needitovatelném formátu 

(„PDF“) v souladu s aktuální verzí směrnice objednatele „Tvorba a správa geodetické 

dokumentace“.  

2.7. O předání díla bude sepsán předávací protokol.  

2.8. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo dle specifikace uvedené v této smlouvě 

v požadovaných termínech a kvalitě. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu 

za jeho provedení. 

2.9. Zhotovitel potvrzuje, že si s potřebnou péčí prostudoval a detailně se seznámil 

se zadávacími podmínkami, a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady a pokyny 
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objednatele týkající se předmětu smlouvy nemají vady a nedostatky zjistitelné 

při vynaložení potřebné péče a dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní 

cenu uvedenou v článku 4. 

2.10. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla 

za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku 4. 

2.11. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k provedení díla.  

3. Lhůty 

3.1. Předpokládané zahájení prací: červenec - srpen 2017. 

3.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v celém rozsahu nejpozději do 

30. 11. 2017. 

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 14. 06. 2017.  

 

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

Celková cena bez DPH činí: 5 250 000,- Kč  

Slovy: pětmilionůdvěstěpadesáttisíc korun českých bez DPH. 

4.2. K uvedené ceně bude připočítáno DPH v zákonem stanovené výši. 

4.3. Uvedená cena je úplná a závazná, má platnost do doby dokončení a předání díla.  

4.4. V ceně díla jsou již zcela zahrnuty a promítnuty veškeré náklady, které zhotoviteli 

v souvislosti s touto smlouvou a jejím plněním vznikly nebo vzniknou a bez kterých by 

dílo nebylo plně funkční nebo nedosahovalo požadované kvality. 

4.5. Cena vícetisků není obsažena ve sjednané ceně. 

4.6. Pokud budou zhotoviteli zadávány v souladu se zákonem o veřejných zakázkách 

dodatečné služby, je zhotovitel povinen provést výpočet změny sjednané ceny a 

předložit jej objednateli k odsouhlasení. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané 

ceny teprve v případě, že změna bude písemně odsouhlasena objednatelem.  

5. Platební a fakturační podmínky 

5.1. Objednatel na předmětné dílo neposkytuje žádnou zálohu. 

5.2. Zhotovitel vystaví daňový doklad po protokolárním předání předmětu díla, a to 

nejpozději do 15. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, v němž došlo 

k protokolárnímu předání předmětu díla bez vad a nedodělků.  

5.3. Zhotovitel zajistí, aby daňový doklad byl označen číslem této smlouvy, názvem a 

číslem akce objednatele v souladu s údaji uvedenými v této smlouvě. Bez těchto údajů 

nebude daňový doklad proplacen. 
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5.4. Objednatel proplatí daňový doklad bezhotovostní platbou prostřednictvím svého 

peněžního ústavu do 30 dnů po jeho doručení objednateli. Mezibankovní zúčtování není 

započítáno ve lhůtě splatnosti. 

5.5. Daňové doklady budou mít náležitosti ve smyslu ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. 

v platném znění. 

5.6. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám 

zhotovitele kteroukoli z plateb z důvodu (1) neopravených vad a nedodělků, (2) 

oprávněných nároků vznesených třetími stranami v souvislosti s neplněním povinností 

zhotovitelem, (3) škody způsobené objednateli, (4) zřejmosti, že dílo nebude dokončeno 

ve stanovené lhůtě a že nezaplacená částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých 

v důsledku zpoždění/prodlení s dokončením díla, (5) opakovaného neplnění ze strany 

zhotovitele a nepostupování v souladu s prováděcími dokumenty, (6) v případě vad a 

nedodělků uvedených v protokole o předání a převzetí díla nebo (7) v případě existence 

jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli. 

Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 

objednatele z této smlouvy. 

6. Smluvní pokuty 

6.1. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla, zaplatí objednatel zhotoviteli 

úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

6.2. V případě nesplnění termínu dokončení předmětu díla dle čl. 3.2. této smlouvy má 

objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny příslušných 

Celků nepředaných k danému termínu, a to za každý, i jen započatý, den prodlení. 

Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele řádně provést předmět 

plnění a není tím dotčen nárok objednatele na náhradu případně vzniklé škody. 

6.3. V případě nesplnění termínu odstranění vady díla v dohodnutém termínu dle čl. 7.2. 

smlouvy zaplatí Zhotovitel jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč a smluvní 

pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení. 

6.4. V případě odstoupení od smlouvy je smluvní strana, která od smlouvy odstupuje, 

povinna uhradit druhé straně veškeré prokazatelné náklady vzniklé do doby odstoupení, 

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

6.5. Smluvní strana, které byly úroky z prodlení nebo smluvní pokuty vyúčtovány, je 

povinna do 15 dnů po obdržení vyúčtování buď je uhradit nebo sdělit druhé straně své 

námitky. 

7. Odpovědnost za vady 

7.1. Zhotovitel ručí, že předmět plnění v okamžiku předání objednateli je bez vad a splňuje 

všechny požadavky této smlouvy a veškerých platných předpisů a technických 

podmínek vztahujících se k předmětu plnění a že lze dle zpracovaných podkladů 

postupovat do dalších fází přípravy investiční akce. 

7.2. Vady díla budou reklamovány písemnou formou a jejich odstranění provede zhotovitel 

na svůj náklad v předem dohodnutých lhůtách. 

7.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, jejichž původ spočívá v předaných podkladech 

objednatele. 

8. Bankovní záruka 
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8.1. Objednatel nepožaduje bankovní záruku. 

9. Provádění díla a poddodavatelský systém 

9.1. Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou 

odpovědnost a ve sjednané době. 

9.2. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele mající příslušnou 

kvalifikaci. Doklad o příslušné kvalifikaci zaměstnanců je zhotovitel na požádání 

objednatele povinen doložit. 

9.3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné normy a bezpečnostní 

předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, 

zejména v oblasti ochrany přírody. Taktéž je zhotovitel povinen si vlastním jménem 

zajistit veškerá potřebná povolení, výjimky, stanoviska a rozhodnutí orgánů veřejné 

správy, které pro činnosti, nutné pro splnění díla, potřebuje. Pokud porušením těchto 

předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

9.4. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit každého případného poddodavatele. 

Obsahem návrhu bude specifikace prací, dodávek a služeb, které jsou předmětem 

subdodávky, přesná specifikace celků či jejich dílčích částí s uvedením věcného i 

finančního objemu prací včetně vyčíslení procentuálního podílu k celkové ceně díla. 

Současně zhotovitel prokáže odbornou způsobilost všech poddodavatelů uvedením 

několika jimi provedených dodávek a služeb odpovídajících charakterem a rozsahem 

svěřené subdodávce. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen 

uhradit práce provedené poddodavatelem. Schválení objednatele podléhá i každá změna 

ve struktuře a podílu prací jednotlivých poddodavatelů oproti předložené nabídce 

zhotovitele, na základě které byla uzavřena tato smlouva. Bez předchozího obdržení 

souhlasu objednatele nesmí zhotovitel takovou změnu realizovat. 

9.5. V případě, že zhotovitel prokázal prostřednictvím poddodavatele splnění kvalifikace 

v rámci podání nabídky na veřejnou zakázku na realizaci díla, změna tohoto 

poddodavatele v rámci plnění předmětu veřejné zakázky není přípustná. Zhotovitel je 

oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 

v zadávacím řízení kvalifikaci, pouze v případě, že po uzavření smlouvy:  

 poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel 

v zadávacím řízení splnění požadované kvalifikace prokázal  

 vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení,  

 poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost.  

9.6. Nastane-li některá ze skutečností uvedených v čl. 9.5., je zhotovitel povinen objednatele 

prokazatelně písemně uvědomit do pěti pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je 

zhotovitel povinen do pěti pracovních dnů od zjištění některé z nastalých skutečností 

předložit objednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace jiným 

poddodavatelem. 

9.7. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci § 2591 občanského zákoníku, přičemž 

v případě, že objednatel neposkytne potřebnou součinnost, je vždy povinen zajistit 

náhradní plnění. Odstoupit od smlouvy může zhotovitel jen v případě, kdy pro 

nečinnost objednatele nelze ani přes výzvu a poskytnutí přiměřené lhůty k poskytnutí 

součinnosti provádět dílo vůbec. 

9.8. Na základě článku VIII. Pravidel České republiky – Ministerstva zemědělství 

č.j. 62570/2015-MZE-15122 ze dne 27. 1. 2016 pro poskytování dotací z programu 

129 260 „Podpora prevence před povodněmi III“ se zhotovitel zavazuje zajistit, 
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aby předmět veřejné zakázky, který je plněný poddodavatelským systémem, již nebyl 

zadáván následným poddodavatelům. V případě porušení tohoto závazku zhotovitel 

odpovídá za škodu, která objednateli vznikne zejména odvodem za porušení rozpočtové 

kázně. Právo na náhradu škody se promlčí nejpozději za deset let ode dne, kdy škoda 

vznikla. 

10. Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

10.1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato 

smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví 

od objednatele v souvislosti s jejím plněním. Tím není dotčena možnost zhotovitele 

uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem 

stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem 

konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení. 

10.2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci 

a materiály (dále jen „důvěrné informace“) dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo 

poskytnuté a dané k dispozici objednatelem. 

10.3. Zhotovitel se zavazuje věnovat důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a 

pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 

výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 

neposkytne nebo neumožní získat důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 

povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 

ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 

předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému 

přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, 

k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. 

Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z 

jeho strany. 

10.5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 

tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných 

právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku 

dotčeny. 

10.6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli, pokud se dozví o 

skutečnostech nebo okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo 

nezávislost v souvislosti s administrací předmětné veřejné zakázky. 

10.7. Objednatel má právo v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv, uveřejňovat informace 

stanovené zákonem v plném rozsahu. 

11. Ostatní ujednání 

11.1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení 

práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná. 

11.2. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe převzal nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. 

§ 1765 odst. 2) občanského zákoníku. 
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11.3. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem v rozsahu nutném k dosažení 

cíle. 

11.4. Objednatel je výlučným vlastníkem předaného díla včetně všech zdrojových dat 

a podkladů zajištěných v rámci této smlouvy pro plnění předmětu díla a je oprávněn je 

bez omezení využívat. V případě, že některé části plnění mohou být považovány 

ze předmět duševního vlastnictví či autorské dílo, zajistí zhotovitel pro objednatele 

výhradní místně i časově neomezenou licenci. 

11.5. Poskytnutí obdržených podkladů, díla nebo jeho části jiné osobě než objednateli, jakož 

i jeho využívání včetně využívání zdrojových dat a podkladů zajištěných v rámci této 

smlouvy pro plnění předmětu díla u zhotovitele je možné jen s písemným souhlasem 

objednatele a za podmínek jím stanovených. 

11.6. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů 

smlouvy, včetně dohodnuté ceny. 

12. Závěrečná ustanovení 

12.1. Tuto smlouvu je možné ukončit odstoupením od smlouvy ze zákonných důvodů. 

Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit též v případě, kdy nedojde k poskytnutí 

dotačních prostředků na zhotovení díla. 

12.2. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány: 

 ve smlouvě o dílo včetně všech příloh, 

 v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, 

 v nabídce vítězného uchazeče. 

Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující 

a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí 

výše stanoveném. 

12.3. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, 

vzniklých na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně sporů o její výklad 

či platnost či sporů, týkajících se potvrzení, rozhodnutí, pokynu, názoru nebo posouzení 

objednatele a usilovat o smírné řešení těchto sporů nejprve prostřednictvím jednání 

oprávněných osob nebo pověřených zástupců. V případě sporu hodnocení jakosti 

a kvality předmětu díla nebo jeho části, který bude mít za následek, že mezi smluvními 

stranami nedojde k dohodě, přizve objednatel specialistu v oboru nebo soudního znalce. 

Vzniklé náklady ponese strana, která spor prohraje. Spory, vzniklé ze smlouvy 

a v souvislosti s ní, budou v případě neúspěchu při dosažení smírného řešení 

postoupeny příslušnému obecnému soudu České republiky. 

12.4. Práva a povinnosti smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí 

občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími. 

12.5. Veškeré změny a doplňky této smlouvy, vyjma situace dle druhé věty tohoto odstavce, 

budou uskutečňovány formou písemných dodatků podepsanými oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran. Strany berou na vědomí, že zhotovení díla je spolufinancováno 

z dotačního programu Ministerstva zemědělství 129260 „Podpora prevence 

před povodněmi III.". V případě, že poskytovatel dotace změní v průběhu realizace díla 

Pravidla pro poskytování a čerpání dotací z programu 129260 „Podpora prevence 

před povodněmi III." nebo podmínky či způsob financování, vyhrazuje si objednatel 

právo změnit nebo upravit znění dotčených částí této SOD podle nových podmínek 

stanovených poskytovatelem dotace. 
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12.6. Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby objednatel 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). 

12.7. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě 

vyhotovení. 

12.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti nejdříve dnem 

uveřejnění v registru smluv. 

Příloha č. 1: Podrobná specifikace předmětu díla 

Příloha č. 2: Soupis prací 

Příloha č. 3: Kontaktní údaje  

V Hradci Králové, dne ……..….                        

 

 

 

 

 

……………………………………... ……………………………………... 

              za objednatele                                                                  za zhotovitele 

         Ing. Marián Šebesta  

generální ředitel 


