
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:  D800160041 
Evidenční číslo zhotovitele: 
Číslo akce objednatele: 733160103  
 

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 Roudnice nad Labem 
Adresa závodu:  Roudnice nad Labem, Nábřežní 311, PSČ 413 01,   
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Jiří Feygl, ředitel závodu,  
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Plessney, provozně technický náměstek ředitele závodu 
  Ing. Lukáš Landa, vedoucí provozního střediska Roudnice n.L. 
IČ:   70890005  
DIČ:   CZ70890005   
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  
Tel:   416 805 511 
Fax:   416 837 631 
E-mail:  labe-z3@pla.cz   
 
(dále jen jako „objednatel“)  
 
1.2. Zhotovitel:  
Název:  Vasil Džurban 
Statutární orgán:  --------------- 
Osoba oprávněná k podpisu: Vasil Džurban 
Zástupce pro věci technické: Vasil Džurban 
Adresa sídla:  U Tvrze 1448/33, 405 02  Děčín 
IČ:   66105188 
DIČ:   CZ6605231226 
Bankovní spojení:  Komerční banka, 43-4354820207/0100 
Zápis v obchodním rejstříku: fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná            
                                               v obchodním rejstříku 
Tel:  +420 774 188 323 
E-mail: 
 
 
 
(dále jen jako „zhotovitel“)  
 



 
2. Úvodní ustanovení 

 
2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 27.6.2016pro ve-

řejnou zakázku nazvanou „Labe, ř. km. 846,9 – 813,65 – sečení břehových pozemků“. 
 

2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se sezná-
mil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení 
zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či v jiných dokumentech obsahujících vyme-
zení předmětu díla zejména se záměrem služby zpracovaným dne 16.5.2016 společ-
ností Povodí Labe, státní podnik, závod Roudnice nad Labem se sídlem Nábřežní 311, 
413 01 Roudnice nad Labem, zodpovědný technik Marie Zimová (dále jen „projektová 
dokumentace“). 
 
 

3. Předmět smlouvy 
 
3.1. Předmětem smlouvy je sečení travního porostu  včetně úklidu na břehových pozem-

cích nacházejících se podél řeky Labe.  
 

3.2. Vymezení lokalit určených k sekání. Pozemky určené k sekání jsou ve vlastnictví 
České republiky s právem hospodaření pro Povodí Labe, státní podnik.  
 

Ř.km. 
LB/
PB 

K.ú. 
Pozemek  

parcela čís-
lo 

Druh pozemku 
Číslo 
LV 

Plocha 
m2 

846,9 - 
- 848,8 

LB Libiš 
853/1 vodní plocha 3727 

20000 
853/2 vodní plocha 3727 

825,0 -      
- 826,6 

PB Počeplice 

835/14 ostatní plocha 181 

20500 

835/20 ostatní plocha 181 

875/4 ostatní plocha 181 

875/6 ostatní plocha 181 

875/7 ostatní plocha 181 

922/6 
trvalý tavní po-

rost 
181 

922/7 ostatní plocha 181 

812,9 –    
- 813,6 

PB Kyškovice 

466/1 Ostatní plocha 407 

10000 

602/1 Vodní plocha 407 

602/5 Ostatní plocha 407 

602/6 Ostatní plocha 407 

            
 

3.3. Dílo bude provedeno podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech 
ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky dle 
čl. 2. smlouvy. 



4. Doba plnění díla 
 
4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlase-

ným harmonogramem prací.  
 
4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: září 20126 
 
4.3. Termín dokončení díla je: nejpozději do 30.11.2016 

 
5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky 

 
5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena 

smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou 
nabídkou zhotovitele ze dne .27.6.2016. Celková cena za provedené dílo je stanovena 
dohodou smluvních stran takto:  

 
Celková cena bez DPH činí 95 000,- Kč, 
slovy: devadesátpěttisíc korun českých bez DPH. 

  
5.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli daňové doklady za pro-

vedení díla podle objemu skutečně provedených prací a dodávek na základě zápisu o 
odevzdání a převzetí předmětu díla, který svým podpisem potvrdí zhotovitel a objed-
natel.  

  
6. Bankovní záruka 

6.1  Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla. 

7. Listiny tvo řící součást obsahu smlouvy o dílo 
 

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto 
smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo. 

7.2. Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení 
stavby ze dne 15. 1. 2016. 

 
8.  Zvláštní ustanovení 

Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí 
pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání: 
Čl. 2 odst. 2.3. a  bod 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8   
Čl. 2 odst. 2.3. b   
Čl. 2 odst. 2.3. c, bod 8, 9, 10, 
Čl. 2 odst. 2.3. d, 
Čl. 2 odst 2.3. e, 
Čl. 2 odst. 2.3. f, bod 5, 7, 8, 9, 11 
Čl. 2 odst. 2.4., 2.6., 2.9., 
Čl. 3 
Čl. 7 
Čl. 9 odst. 9.1., 9.4., 9.5., 9.6., 9.7., 9.8., 9.9., 9.13. 
Čl. 10 odst. 10.1.,10.2., 10.3., 10.4., 10.11.10.12., 10.17. 



Čl. 11 odst. 11.2., 11.7. 
Čl. 12 odst. 12.2. bod a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, m,  
Čl. 12 odst. 12.7. 
Čl. 13 odst. 13.3. 
Čl. 14 odst. 14.3., 14.4.  

9. Závěrečná ustanovení 
 
9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:  

• v této smlouvě,  
• v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,  
• v nabídce vítězného uchazeče.  
• Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vy-

světlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou 
přednost v pořadí výše stanoveném.  

 
9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.  
 
9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě 

obdrží zhotovitel a dvě objednatel.  
 
9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlá-

šeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této 
smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen ne-
bo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné usta-
novení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, 
účinné a vymahatelné.  

 
9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými 

podpisy.  
 

9.6. Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby objednatel uveřejnil 
smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních pod-
mínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zá-
kon o registru smluv). 

 
9.7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.  

 
Přílohy: Obchodní podmínky ze dne 15.1.2016 
              Nabídka zhotovitele ze dne 27.6.2016 
 
Za objednatele:      Zhotovitel: 
V Roudnici n. L. dne .................    V Děčíně dne .................  
 
 
 
 
...................................      ...................................... 
      Ing. Jiří Feygl           Vasil Džurban  
      ředitel závodu                     
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