
Plzeň, statutární město  SMP CZ, a.s. 

2013/003293  ZHS130043 

 

 

 Smlouva o dílo - Zhotovitel díla „Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň“  

 1/8 
 

SMLOUVA O DÍLO 

Tato smlouva o dílo („Smlouva o dílo“) je uzavřena mezi následujícími smluvními stranami:  

statutární město Plzeň 

se sídlem nám. Republiky 1, 301 00 Plzeň 

IČO: 00075370 

DIČ: CZ00075370 

zastoupené Bc. Evou Herinkovou, náměstkyní primátora, dle plné moci č.j. ZMO-20/2013 ze dne 

22. 02. 2013 

bankovní spojení:  

číslo výdajového účtu:  

číslo příjmového účtu:  

(„Objednatel“) 

a 

SMP CZ, a.s. 

se sídlem Pobřežní 667/78, PSČ: 186 00, Praha 8 

IČO: 271 95 147  

DIČ: CZ27195147 

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 9654 

zastoupená Ing. Janem Jechem, místopředsedou představenstva a Ing. Pavlem Kameníkem, členem 

představenstva 

bankovní spojení:  

číslo účtu:  

(„Zhotovitel“) 

 

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Strany“ nebo kterýkoli z nich samo-

statně jen jako „Strana“) 

 

na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jehož 

předmětem bylo zadání veřejné zakázky zveřejněné Objednatelem ve Věstníku veřejných zakázek dne 

30. 3. 2012 pod ev. číslem 211651 („Zadávací řízení“) uzavírají Strany ve smyslu ustanovení § 536 a 

násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, tuto Smlouvu o dílo na zhotovení 

Stavby.  

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

1.1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

Předmětem této Smlouvy je  

(i) závazek Zhotovitele na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovit Dílo, odstranit 

všechny jeho vady a splnit veškeré další závazky Zhotovitele uvedené ve 

Smlouvě; a  

(ii) závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli Cenu díla; 

to vše v souladu s touto Smlouvou, zejména Obchodními podmínkami, jež tvoří pří-

lohu č. 1 této Smlouvy o dílo a které jsou její nedílnou součástí.  

1.2. OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Práva a povinnosti Stran se řídí Obchodními podmínkami, není-li dohodnuto v této 

Smlouvě o dílo jinak. 



Plzeň, statutární město  SMP CZ, a.s. 

2013/003293  ZHS130043 

 

 

 Smlouva o dílo - Zhotovitel díla „Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň“  

 2/8 
 

1.3. POJMY A DEFINICE 

Pojmy, jež nejsou definovány v této Smlouvě o dílo, mají význam uvedený 

v Obchodních podmínkách.  

1.4. PRIORITA DOKUMENTŮ 

Součást Smlouvy tvoří, aniž by musely být s touto Smlouvou o dílo nedílně spojeny, 

níže uvedené dokumenty a tyto se budou vykládat s níže uvedeným pořadím priority: 

(i) Smlouva o dílo; 

(ii) Obchodní podmínky; 

(iii) Projektová dokumentace stavby a Technické podmínky;  

(iv) Oceněný výkaz výměr; a 

(v) Související dokumenty Nabídky. 

2. ZÁSTUPCI STRAN A SPRÁVCE STAVBY 

2.1. ZÁSTUPCI STRAN 

Strany se dohodly, že pro účely této Smlouvy jmenují následující osoby svými zá-

stupci:  

(a) Zástupce objednatele:  

Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p.o. 

Odpovědná osoba: Ing. Erich Beneš 

Adresa pro doručování: 

Divadelní 105/3, Plzeň, PSČ 301 21 

Telefon: + 

E-mail:  

 

(b) Zástupce zhotovitele:  

Ve věcech obchodních: Ing. Martin Doksanský, předseda představenstva, 

 generální ředitel SMP CZ, a.s. 

 tel: + 

 fax: +, e-mail:  

  

 Ing. Jan Jech, místopředseda představenstva, 

 obchodní ředitel SMP CZ, a.s. 

 tel.:  

 fax:, e-mail:  

  

 Ing. Pavel Kameník, člen představenstva, 

 personální ředitel SMP CZ, a.s. 

 tel.:  

 fax:, e-mail:  

Ve věcech technických a realizačních: 

 Ing. Vladimír Myšička, výkonný ředitel SMP CZ, a.s. 

 tel.: + 

 fax:, e-mail:  

  

 Ing. Jan Freudl, ředitel divize D5 

 tel.:  

 e-mail:  
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Adresa pro doručování: 

SMP CZ, a.s., Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8 

Telefon:  

Fax:  

E-mail:  

2.2. SPRÁVCE STAVBY 

Objednatel pro účely této Smlouvy jmenuje následující osobu Správcem stavby:  

Jméno: Sdružení „API-MMD“ zastoupené společností AP INVESTING, s.r.o. 

(IČO 60712121) – kontaktní osoba:  

Adresa pro doručování: Palackého 12, 612 00 Brno 

Telefon: + 

Fax: + 

E-mail:  

3. DÍLO 

Dílem se pro účely této Smlouvy rozumí: 

 

(a) zhotovení Stavby „Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň“, jak je vyme-

zena ve Smlouvě, zejména v Projektové dokumentaci stavby uvedené ve Svazku 3 Za-

dávací dokumentace, Technických podmínkách uvedených ve Svazku 4 Zadávací do-

kumentace a oceněném výkazu výměr; a 

 

(b) zhotovení a dodání Dokumentace zhotovitele.  

4. PROGRAM PRACÍ A ZÁVAZNÉ MILNÍKY 

Rámcový časový Program prací byl Zhotovitelem předložen jako součást jeho Nabídky. Pro-

gram prací byl předložen Zhotovitelem před podpisem této Smlouvy a tvoří přílohu č. 2 této 

Smlouvy o dílo. Program prací podléhá odsouhlasení Správcem stavby a musí respektovat ní-

že uvedené závazné milníky. Níže uvedené závazné milníky mohou být měněny pouze 

v souladu s Obchodními podmínkami. 

4.1. DATUM ZAHÁJENÍ PRACÍ 

Strany se dohodly, že práce na Díle budou ve smyslu článku 7.1 Obchodních podmí-

nek zahájeny ke dni uvedeném v pokynu Správce stavby k zahájení prací. Den zaháje-

ní prací však nastane nejdříve ke dni předání Staveniště a nejpozději k 31. 8. 2013.  

4.2. LHŮTA PRO DOKONČENÍ PRACÍ NA UČD 1 

Strany se dohodly, že UČD 1 bude dokončena pro účely vystavení Protokolu o ukon-

čení Prací na UČD 1 do 30. 4. 2014. 

4.3. LHŮTA PRO DOKONČENÍ PRACÍ NA UČD 2 

Strany se dohodly, že UČD 2 bude dokončena pro účely vystavení Protokolu o ukon-

čení Prací na UČD 2 do 30. 12. 2014. 
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4.4. LHŮTA PRO DOKONČENÍ PRACÍ 

Strany se dohodly, že celé Dílo bude dokončeno pro účely vystavení Protokolu o 

ukončení Prací do 30. 6. 2015. 

4.5. LHŮTA PRO PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ 

Staveniště bude ve smyslu článku 2.1 Obchodních podmínek předáno najednou, 

v celém rozsahu ucelených částí díla (UČD), na výzvu Správce stavby, nejpozději 

však do 15 dnů ode dne účinnosti této Smlouvy.  

4.6. LHŮTA PRO VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ 

Strany se dohodly, že Zhotovitel vyklidí Staveniště ve smyslu článku 10.8 Obchod-

ních podmínek do 28 dnů od vystavení Protokolu o ukončení Prací.  

4.7. PŘEDLOŽENÍ POJISTNÉ SMLOUVY 

Pojistné smlouvy vyžadované dle článku 17 Obchodních podmínek musí být Zhotovi-

telem předloženy nejpozději ke dni předání Staveniště dle článku 4.5 této Smlouvy o 

dílo.  

4.8. LHŮTA PRO PŘEVZETÍ DÍLA 

Strany se dohodly, že Dílo musí být dokončeno a podmínky pro převzetí Díla musí 

být splněny v souladu s článkem 10.1 Obchodních podmínek pro účely vystavení Pro-

tokolu o převzetí díla nejpozději do 31. 3. 2016. 

5. CENA DÍLA A PLATBY 

5.1. CENA DÍLA 

Objednatel zaplatí Zhotoviteli za řádné dokončení Díla včetně odstranění veškerých 

vad a splnění dalších závazků uvedených ve Smlouvě Cenu díla ve výši 

787 973 442,59, -Kč bez DPH („Cena díla“).  

K Ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů ve 

výši 165 474 422,94, -Kč. 

Cena díla včetně DPH činí 953 447 865,53, -Kč 

Oceněný výkaz výměr, který byl součástí Nabídky Zhotovitele v rámci Zadávacího ří-

zení, tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy o dílo. 

Cena díla je nepřekročitelná, maximální a konečná a může být měněna pouze 

v souladu s Obchodními podmínkami. 

Zhotovitel bere na vědomí, že vedle shora uvedené Ceny díla je pro účely realizace dí-

la Objednatelem vyhrazena finanční rezerva ve výši 16.808.000,- Kč (bez DPH). Tato 

finanční rezerva není součástí Ceny díla. Finanční rezerva bude použita pouze k úhra-

dě případných budoucích Změn (víceprací či vícedodávek), budou-li nějaké. Změny 

(vícepráce, vícedodávky) budou zadávány jako nové veřejné zakázky příslušnými po-

stupy dle této Smlouvy a zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, při-

čemž výsledkem zadání těchto nových veřejných zakázek budou dodatky k této 

Smlouvě, na jejichž základě bude Cena díla upravena. Cena všech Změn (víceprací, 

vícedodávek) však v souhrnu nesmí přesáhnout výše uvedenou částku finanční rezer-

vy. 
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K Ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH) dle Právních předpisů. Ob-

jednatel uhradí Zhotoviteli příslušnou DPH v rozsahu (je-li nějaký), v jakém se na ni 

nevztahuje režim přenesení daňové povinnosti a pouze za předpokladu, že tato daň 

nebyla Objednatelem uhrazena správci daně Zhotovitele jako zvláštní způsob zajištění 

daně.  

Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze 

čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím 

dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). 

V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude ta-

kovýto daňový doklad považován za neúplný a Objednatel vyzve Zhotovitele k jeho 

doplnění. Do okamžiku doplnění si Objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu 

na základě tohoto daňového dokladu. 

V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany Objednatele na 

základě Smlouvy bude o Zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna 

způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že Zhotovitel je nespolehlivým 

plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má Objednatel 

právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby Zhotoviteli uskutečňované na 

základě této Smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto 

Zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám Objednatel v souladu 

s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb. 

5.2. PLATBA CENY DÍLA 

Cena díla bude Objednatelem zaplacena Zhotoviteli dle článku 13 Obchodních pod-

mínek na základě:  

(i) faktur vystavovaných průběžně Zhotovitelem na základě Prohlášení a Potvr-

zení dílčí platby podepsaného Správcem stavby, přičemž  

a. první faktura bude vystavena za období od dne zahájení prací do 3. dne 

v kalendářním měsíci následujícím po dni zahájení prací;  

b. druhá a následující faktury budou vystaveny vždy měsíčně za období od 

4. dne v kalendářním měsíci do 3. dne následujícího kalendářního měsíce; 

a  

(ii) konečné faktury vystavené po vystavení Protokolu o ukončení Prací; 

to vše za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách. 

Pro vyloučení pochybností si Strany nesjednaly žádnou minimální částku k fakturaci 

za jednotlivá fakturační období uvedená výše.  

Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádnou zálohu. 

Zhotovitele bere na vědomí, že předmět Smlouvy je financován z prostředků Objedna-

tele ve výši 269 mil. Kč včetně DPH a z prostředků dotace poskytnuté z Operačního 

programu Životní prostředí. S ohledem na skutečnost, že v době uzavření této 

Smlouvy nebylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předchozí věty a současně 

Objednatel sám disponuje pro plnění této Smlouvu pouze s finančními prostředky ve 

výši 269 mil. Kč včetně DPH, vyhrazuje si Objednatel pro případ, že rozhodnutí o 

přidělení dotace nebude Objednateli  doručeno do okamžiku vyčerpání prostředků Ob-

jednatele, tj. 269 mil. Kč včetně  DPH, nebo že výše poskytnuté dotace dle doručené-

ho rozhodnutí spolu s  prostředky Objednatele  nebude dosahovat výše celkových ná-

kladů na realizaci předmětu Smlouvy, právo přerušit Práce (realizaci Díla) nejvýše 

v souhrnu na dobu dvou měsíců a současně je Objednatel oprávněn ve výše uvede-

ných případech od Smlouvy odstoupit, případně odstoupit v průběhu doby přerušení 

prací. Pro vyloučení pochybností, Objednatel má právo přerušit práce a odstoupit od 
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této Smlouvy dle tohoto článku Smlouvy o dílo i kdykoliv předtím, než mu bude do-

ručeno rozhodnutí o přidělení dotace a než bude vyčerpána částka prostředků Objed-

natele ve výši 269 mil. Kč včetně DPH, jakož i kdykoliv poté, co mu bude doručeno 

rozhodnutí o přidělení dotace, z nějž bude patrné, že výše poskytnuté dotace dle doru-

čeného rozhodnutí spolu s  prostředky Objednatele  nebude dosahovat výše celkových 

nákladů na realizaci předmětu Smlouvy. Ustanovením tohoto článku rovněž nejsou 

dotčena jiná práva a nároky Objednatele ze Smlouvy.  

Zhotovitel má povinnost upozornit Objednatele na blížící se vyčerpání prostředků Ob-

jednatele. 

5.3. SPLATNOST FAKTUR 

Faktury Zhotovitele jsou splatné ve lhůtě 60 dnů ode dne jejich doručení Objednateli. 

Lhůta splatnosti je odůvodněna skutečností, že realizace Díla je spolufinancována z 

prostředků Operačního programu životního prostředí a administrace plateb je z tohoto 

důvodu časově náročnější. 

5.4. ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA 

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli Záruku za provedení Díla ve výši 

39.398.672,13,- Kč, a to ve formě bankovní záruky zřízené ve prospěch Objednatele. 

Záruku za provedení Díla bude Zhotovitelem Objednateli předána nejpozději ke dni 

předání Staveniště. 

Záruka za provedení Díla bude Objednatelem vrácena Zhotoviteli do 10 kalendářních 

dnů po vystavení Protokolu o převzetí díla a předložení Záruky za řádné plnění záruč-

ních podmínek v rámci stavební Části díla a Záruky za řádné plnění záručních podmí-

nek v rámci technologické Části díla. 

5.5. ZÁRUKA ZA ŘÁDNÉ PLNĚNÍ ZÁRUČNÍCH PODMÍNEK 

V RÁMCI TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI DÍLA 

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli Záruku za řádné plnění záručních pod-

mínek v rámci technologické Části díla ve výši 15.759.468,86,- Kč. 

Záruka za řádné plnění záručních podmínek v rámci technologické Části díla bude 

Zhotovitelem Objednateli předána nejpozději do 10 kalendářních dnů od vydání Pro-

tokolu o převzetí díla.  

Záruka za řádné plnění záručních podmínek v rámci technologické Části díla bude 

Objednatelem vrácena Zhotoviteli do 6 měsíců od uplynutí Záruční doby dle článku 

8(b) této Smlouvy o dílo.  

5.6. ZÁRUKA ZA ŘÁDNÉ PLNĚNÍ ZÁRUČNÍCH PODMÍNEK 

V RÁMCI STAVEBNÍ ČÁSTI DÍLA 

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli Záruku za řádné plnění záručních pod-

mínek v rámci stavební Části díla ve výši 23.639.203,28,- Kč. 

Záruka za řádné plnění záručních podmínek v rámci stavební Části díla bude Zhotovi-

telem Objednateli předána nejpozději do 10 kalendářních dnů od vydání Protokolu o 

převzetí díla.  

Záruka za řádné plnění záručních podmínek v rámci stavební Části díla bude Objedna-

telem vrácena Zhotoviteli do 6 měsíců od uplynutí Záruční doby dle článku 8(a) této 

Smlouvy o dílo.  
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5.7. OPOŽDĚNÉ PLATBY 

V případě prodlení s jakoukoliv platbou dle této Smlouvy je oprávněná Strana opráv-

něna požadovat po druhé straně zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené Právní-

mi předpisy. 

6. KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ 

Zhotovitel jmenuje koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví Sdružení „API-MMD“ za-

stoupené společností AP INVESTING, s.r.o. (IČO 60712121) – kontaktní osoba:; e-mail:). 

7. SMLUVNÍ POKUTY 

(a) Za porušení povinnosti dokončení Prací ve Lhůtě pro dokončení Prací zaplatí Zhoto-

vitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z Ceny díla za každý, byť i započatý, 

den prodlení. 

(b) Za porušení povinnosti dokončení UČD 1 ve Lhůtě pro dokončení Prací na UČD 1 

zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02% z Ceny díla za každý, 

byť i započatý, den prodlení. 

(c) Za porušení povinnosti dokončení UČD 2 ve Lhůtě pro dokončení Prací na UČD 2 

zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02% z Ceny díla za každý, 

byť i započatý, den prodlení. 

(d) Za porušení povinnosti odstranit vadu bránící řádnému užívání Díla dle článku 10.1i 

Obchodních podmínek se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 

výši 1.000.000,- Kč za každý, byť i započatý, den prodlení se zahájením nebo odstra-

něním vady. 

(e) Za porušení povinnosti odstranit vadu nebránící řádnému užívání Díla dle článku 

10.1ii Obchodních podmínek se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní po-

kutu ve výši 500.000,- Kč za každý, byť i započatý, den prodlení se zahájením nebo 

odstraněním vady. 

(f) V případě, že Objednatel splní dle článku 10.3.1.1a) Obchodních podmínek povinnost 

za Zhotovitele, má právo po něm požadovat navíc k takto vynaloženým nákladům 

smluvní pokutu ve výši 25% z nákladů vynaložených na takové splnění povinnosti. 

(g) Za porušení povinnosti dokončení Díla a splnění podmínek nezbytných pro převzetí 

Díla v souladu s článkem 10.1 Obchodních podmínek pro účely vystavení Protokolu o 

převzetí díla ve Lhůtě pro převzetí Díla zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu 

ve výši 0,2% z Ceny díla za každý, byť i započatý, den prodlení. 

V případě souběhu prodlení Zhotovitele se splněním více Lhůt pro dokončení nebo souběhu 

prodlení se splněním jakékoliv Lhůty pro dokončení a Lhůty pro převzetí Díla vznikne Ob-

jednateli za dny prodlení, ve kterých trvá tento souběh, nárok pouze na tu smluvní pokutu za 

prodlení se splněním lhůty, jež bude v daném případě nejvyšší.  

Strany tímto prohlašují a souhlasí s tím, že částky všech smluvních pokut zmíněné v této 

Smlouvě o dílo jsou za všech podmínek přiměřené. Zaplacení výše uvedené smluvní poku-

ty/pokut neovlivní právo Objednatele požadovat po Zhotoviteli náhradu škody v plné výši. 

Zhotovitel je povinen smluvní pokutu/pokuty uhradit Objednateli do třiceti (30) dnů od data 

doručení výzvy Objednatele Zhotoviteli k úhradě takovéto smluvní pokuty. 

8. DÉLKA ZÁRUČNÍCH DOB 

Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku ve vztahu k: 
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(a) veškerým Materiálům a Zhotovovacím pracím se Záruční dobou v délce 84 měsíců;  

(b) veškerým Technologickým zařízením na Záruční dobu rovnající se Záruční době po-

skytované výrobci těchto zařízení, vždy však nejméně na dobu 36 měsíců; 

(c) veškeré Dokumentaci zhotovitele na časově neomezenou Záruční dobu. 

Zhotovitel poskytuje záruku na jím odstraněné vady se Záruční dobou v délce 24 měsíců, jež 

však neskončí dříve než Záruční doba uvedena v písm. (a) a (b) výše. 

9. SPOLEČNÉ A NEDÍLNÉ ZÁVAZKY 

Tento článek se nepoužije. 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

10.1. VYHOTOVENÍ SMLOUVY 

Tato Smlouva byla uzavřena v pěti (5) vyhotoveních, přičemž Objednatel obdrží tři 

(3) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení Smlouvy. 

10.2. ÚČINNOST 

Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami. 

10.3. PŘÍLOHY 

Nedílnou součástí Smlouvy o dílo jsou následující tištěné či digitální přílohy: 

Příloha č. 1 – Obchodní podmínky – v tištěné i digitální podobě 

Příloha č. 2 – Program prací – v tištěné i digitální podobě 

Příloha č. 3 – Technické specifikace – v digitální podobě 

Příloha č. 4 – Oceněný výkaz výměr – v tištěné i digitální podobě 

 

PODPISOVÁ STRANA 

 

Strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na 

důkaz čehož připojují níže své podpisy.  

 

Objednatel: Zhotovitel: 
Místo:  Plzeň 

Datum:  05. 08. 2013 

Místo:  Praha 

Datum:  05. 08. 2013 
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Jméno:  Bc. Eva Herinková 

Funkce:  náměstkyně primátora 

Jméno:  Ing. Jan Jech Ing. Pavel Kameník 

Funkce:  místopředseda představenstva člen představenstva 
 


