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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: D600160079 

Evidenční číslo zhotovitele: 

Název a číslo akce objednatele: Náhon ve Vysokém Veselí, Vysoké Veselí – Vlhošť, 

oprava koryta 

 111150018 / 1111 413 

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: Jablonec nad Nisou, Želivského 5, PSČ 466 05, 

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

Zástupce pro věci technické:  Ing. Marcela Marešová, vedoucí PS Jičín,  

 tel. 724 068 969 

 Ing. Jan Sutner, tel. 607 503 351 

IČ:  70890005  

DIČ:  CZ70890005   

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

Tel:  495 088 111 

Fax:  495 088 102 

E-mail: labe-z1@pla.cz  

(dále jen jako „objednatel“)  

 

1.2 Zhotovitel:  

Název: ZVČ, s.r.o.  
Adresa sídla: Bratří Štefanů 499, 500 03 Hradec Králové 

 

Statutární orgán: Josef Gall, jednatel společnosti 

   

Osoba oprávněná k podpisu: Josef Gall, jednatel společnosti 

Zástupce pro věci technické: Jozef Barkóci, tel. 736 769 228 

IČ:   25292315 

DIČ:    CZ25292315 

Bankovní spojení:   AQUA bank a.s., č.ú.: 1014274373/6100 

Zápis v obchodním rejstříku  Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13543 

Tel:   495 510 657 

E-mail:    zvc.hk@zvcsro.cz 

 (dále jen jako „zhotovitel“)  
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2 Úvodní ustanovení 

2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 26.9.2016 pro 

veřejnou zakázku: „Náhon Vysoké Veselí, Vysoké Veselí – Vlhošť, oprava koryta“ 

2.2 Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil 

s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení 

zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či v jiných dokumentech obsahujících 

vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby 

vypracovanou v 03/2016 společností ŠINDLAR s.r.o., Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec 

Králové s názvem „Náhon Vysoké Veselí, Vysoké Veselí – Vlhošť, oprava koryta“, 

zodpovědný projektant Ing. J. Lohniský (dále jen „projektová dokumentace“). 

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 

osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 5.000.000 ,- Kč. Zhotovitel 

se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn 

ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku 

uvedenou v předchozí větě.  

3 Předmět smlouvy 

3.1 Předmětem smlouvy je zhotovení díla dle projektové dokumentace uvedené v článku 

2 odstavce 2.2, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. 

Celkově se jedná o úsek vymezený ř. km 0,270 – 2,255 (DIBAVOD) náhonu Vysoké 

Veselí. 

V rámci akce bude provedeno odtěžení sedimentů o celkovém množství 5 050 m
3
. Akce 

je rozdělena do tří stavebních objektů: 

SO 01: Úsek 1, odběr z Cidliny - křížení s polní komunikací 

SO 02: Úsek 2, křížení s polní komunikací – most nad rybníkem 

SO 03: Úsek 3, most nad rybníkem – silniční most Vysoké Veselí  

SO 01: Úsek 1, odběr z Cidliny - křížení s polní komunikací 

Těžba v SO 01 bude v úseku mezi jezem a pravostranným bezejmenným přítokem 

realizována z levobřežní strany. V úseku mezi pravostranným přítokem a polní 

komunikací bude náhon zpřístupněn z levé strany. Vstup do toku bude realizován 

po úsecích cca 20 m. V místech vstupu do toku bude odtěžena stromová a keřová 

vegetace. Dále bude odstraněn porost rákosin o celkové ploše 250 m
2
. Dále budou 

odstraněny dřeviny rostoucí směrem do koryta náhonu. Pařezy po odstraněných 

dřevinách budou ponechány v březích. Vytěžený sediment se bude z SO 01 odvážet na 

pozemky č. 302/9, 302/17 a 302/29 ve Vysokém Veselí. Sediment zde bude ponechán po 

dobu min. 2 měsíců. Během této doby dojde k vytěkání uhlovodíků. Po vytěkání 

uhlovodíků, které bude ověřeno chemickým rozborem, se sediment rozprostře ve vrstvě 

0,1 m na pozemky č. 302/9, 302/17 a 302/29. Přebytečný sediment se přemístí na 

pozemek č. 258/5, kde se ve vrstvě 0,1 m zapraví do orné půdy. Celkový objem těženého 

sedimentů z SO 01 je 1.380 m
3
. 

SO 02 Úsek 2, křížení s polní komunikací – most nad rybníkem a SO 03: Úsek 3, most 

nad rybníkem – silniční most Vysoké Veselí 

Těžba v SO 02 a SO 03 bude realizována z pravobřežní strany. Vstup do toku bude 

realizován po úsecích cca 20 m. V místech vstupu do toku bude odtěžena stromová 
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a keřová vegetace. Přednostně budou vybírány vstupy do koryta bez vegetace nebo pouze 

s keři. Dále budou odstraněny dřeviny rostoucí směrem do koryta náhonu. Pařezy po 

odstraněných dřevinách budou ponechány v březích. Vytěžený sediment se bude z obou 

stavebních objektů odvážet na pozemek č. 258/5 v k.ú. Vysoké Veselí. Na tomto 

pozemku bude ve vrstvě 0,1 m zapraven do půdy v souladu se souhlasem orgánu ochrany 

ZPF MěÚ Jičín. Celkový objem sedimentu z SO 02 je 1.580 m
3
 a z SO 03 je 2.090 m

3
. 

3.2 Veškeré pozemky, které bude zhotovitel využívat pro řádné provedení díla, po ukončení 

veškerých prací uvede do původního stavu a předá majiteli pozemku protokolárně, tento 

protokol bude součástí „Protokolu o předání díla“. 

4 Doba plnění díla 

4.1 Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlaseným 

harmonogramem prací.  

4.2 Předpokládaný termín zahájení díla je: 10/2016 

4.3 Termín dokončení díla je: 7.12.2016 (odtěžení nánosů – SO 01, SO 02 a SO03) 

 31.3.2017 (rozprostření vysáknutých sedimentů)  

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 26.9.2016. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou 

smluvních stran takto:  

Celková cena bez DPH činí 1.192.481,60 Kč 

slovy: jdenmilionjednostodevadesátdvatisícečtyřistaosmdesátjedna korun a šedesát haléřů 

bez DPH. 

5.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli dva daňové doklady 

(k 7.11.2016 a po dokončení díla) 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. Součástí daňového dokladu bude zjišťovací 

protokol. 

5.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zajistí průběžné plnění předmětu díla a fakturaci 

prací tak, aby minimálně splnil roční finanční objemy stanovené harmonogramem prací 

z nabídky zhotovitele. 

5.4 Do 7.12.2016 zhotovitel zajistí provedení prací v minimálním rozsahu odtěžení nánosů 

a odvoz na určené mezideponie uvedené v dokumentaci článku 2 odstavec 2.2. 

6  Bankovní záruka 

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

7 Listiny tvořící 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. 
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8 Zvláštní ustanovení 

8.1 Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele ze dne 15.1.2016 na 

zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání: 

Článek 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele: odst.2.3.a)4; 2.3.a)5; 2.3.a)8 

Článek 7. Bankovní záruka 

Článek 12. Předání díla: odst. 12.2.c); 12.2.g); 12.2.m). 

8.2 Zhotovitel Vodoprávnímu úřadu v Jičíně písemně oznámí zahájení mimořádné 

manipulace minimálně 10 dní před samotnou manipulací. Rozhodnutí o mimořádné 

manipulaci bude součástí předávacího protokolu. 

8.3 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). 

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 

vysvětlující 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 prohlášeny 

soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy 

v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo 

zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení 

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 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.  

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

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

 

 

 

 

………………………… ………………………… 

Ing. Bohumil Pleskač Josef Gall 

ředitel závodu jednatel 
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