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Rekonstrukce těsnění a bočních štítů sektorů na VD Obříství a VD Dolní Beřkovice          
249150001, 259150003 

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: D952160090 
Evidenční číslo zhotovitele: 
Číslo akce objednatele:  249150001, 259150003 

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, 
  Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností, 
  Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ, 

Jiří Horský, tel. 602169651, technický dozor stavebníka (TDS) 
 
IČ:   70890005  
DIČ:   CZ70890005   
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  
Tel:   495 088 111 
Fax:   495 407 452 
E-mail:  labe@pla.cz   

(dále jen jako „objednatel“)  
 

1.2. Zhotovitel:  
Název:  Sdružení Rekonstrukce těsnění a bočních štítů sektorů na    

VD Obříství a VD Dolní Beřkovice  
 
Vedoucí společník:  LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o. 
Adresa sídla:  Pardubice, Kunětická 2679, PSČ 530 09 
IČ:  45538093 
DIČ:  CZ45538093 
 
 
Společník:  s.N.E.T., spol. s r.o. 
Adresa sídla:  Jenišov, Jenišov 14, PSČ 362 11 
IČ:  26068338 
DIČ:  CZ26068338 
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Statutární orgán: Ing. Roman Krupička, jednatel 
  Václav Růžička, jednatel   

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Roman Krupička 

Zástupce pro věci technické: Ing. Aleš Třasák 
 
IČ:   45538093  
DIČ:   CZ45538093  
Bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s., č. ú: 45500455/5500  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 1768  
Tel:  466 415 706, 602 388 756   
Fax:     
E-mail:   labska@labska.cz  

(dále jen jako „zhotovitel“)  
 

2. Úvodní ustanovení 

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 10.06.2016 
pro veřejnou zakázku nazvanou „Rekonstrukce těsnění a bočních štítů sektorů 
na VD Obříství a VD Dolní Beřkovice“. 

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 jiných dokumentech obsahujících vyme-
zení předmětu díla zejména s technickými podmínkami „VD Obříství, rekonstrukce 
těsnění a bočních štítů sektorů“ zpracovanými v říjnu 2015 a s technickými podmín-
kami „VD Dolní Beřkovice, rekonstrukce těsnění a bočních štítů sektorů“ zpracova-
nými v únoru 2016, které zpracovala společnost PS PROFI s.r.o., se sídlem Stará 5, 
Brno, zodpovědný projektant Ing. J. Florian (dále jen „projektová dokumentace“). 

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlou-
vu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem 
třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,- 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: „Rekonstrukce těsnění a bočních štítů sekto-
rů na VD Obříství a VD Dolní Beřkovice“ podle zadávacích podmínek, zadávací 
dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu 
veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy. 

Zakázka je rozdělena na dvě akce: 

č. 249150001 - VD Obříství, rekonstrukce těsnění a bočních štítů 

č. 259150003 - VD Dolní Beřkovice, rekonstrukce těsnění a bočních štítů klapek  

3.2. Zhotovitel se zavazuje, že při přípravě povrchu ocelové konstrukce před aplikací nátě-
rového systému bude použito ekologicky nezávadné tryskací médium a aplikována 
technická opatření, zajišťující zamezení znečištění povrchové vody ve vodním toku 
tryskacím médiem či zbytky starých nátěrů (clony, plachty, odsávání apod.). Zhotovi-



3 
 

Rekonstrukce těsnění a bočních štítů sektorů na VD Obříství a VD Dolní Beřkovice          
249150001, 259150003 

tel se zavazuje, že bude dbát na minimalizaci spadu uvolněných částic starých nátěrů 
a tryskacího materiálu do vody a zabrání jejich unášení proudem použitím norné stěny 
na dolní vodě, krycích plachet či jiného odpovídajícího způsobu. 

3.3. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí likvidaci použitého tryskacího média a zbytků sta-
rých nátěrů v souladu s platnými předpisy. 

3.4. Nedílnou součástí předmětu smlouvy bude zpracování výrobně dodavatelské doku-
mentace v nezbytně nutném rozsahu včetně dílenských a technických výkresů. Tato 
výrobně dodavatelská dokumentace bude objednateli předána před zahájením prací 
ve 3 paré v papírové podobě a 1 x v elektronické podobě na CD/DVD. 

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: srpen 2016. 

4.3. Termín dokončení díla je: nejpozději do 30. 11. 2019. 

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 10.06.2016. Celková cena za provedené dílo je stanovena 
dohodou smluvních stran takto:  

Celková cena bez DPH činí 17 198 900,- Kč, 

slovy: sedmnáctmilionůjednostodevadesátosmtisícdevětset korun českých bez DPH. 

Celková cena se skládá z cen za jednotlivé akce: 

č. 249150001 - VD Obříství, rekonstrukce těsnění a bočních štítů 

Cena díla: 6 891 400,- Kč bez DPH 

slovy: šestmilionůosmsetdevadesátjednatisícčtyřista korun českých bez DPH. 

č. 259150003 - VD Dolní Beřkovice, rekonstrukce těsnění a bočních štítů klapek  

Cena díla: 10 307 500,- Kč bez DPH 

slovy: desetmilionůtřistasedmtisícpětset korun českých bez DPH. 

5.2. Smluvní strany se dohodly, že faktura za dílo bude zhotovitelem vystavována vždy 
po dokončení jednotlivých technologických kroků, kterými pro účely fakturace jsou: 

akce č. 249150001 - VD Obříství, rekonstrukce těsnění a bočních štítů 

- D.2.1 PS 1 – část strojní - levé jezové pole 

- D.2.2 PS 1 – část strojní - pravé jezové pole 

- D.2.3 vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 
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akce č. 259150003 - VD Dolní Beřkovice, rekonstrukce těsnění a bočních štítů klapek 

- D.2.1 PS 1 – část strojní - levé jezové pole 

- D.2.2 PS 1 – část strojní - střední jezové pole 

- D.2.3 PS 1 – část strojní - pravé jezové pole 

- D.2.4 vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 

6. Bankovní záruka 

6.1. Zhotovitel předložil objednateli v den podpisu smlouvy o dílo originál bankovní záru-
ky za provedení díla v souladu se zněním čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7.1. Obchod-
ních podmínek na zhotovení stavby ze dne 15. 1. 2016. Objednatel potvrzuje podpi-
sem smlouvy převzetí listiny. 

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, kterými jsou: 

• Souhlas s provedením ohlášených udržovacích prací „VD Obříství rekonstrukce 
těsnění a bočních štítů sektorů“ vydaný Městským úřadem Mělník pod číslem jed-
nacím 362/ZP/16/LETO ze dne 15. 2. 2016. 

• Souhlas s provedením ohlášených udržovacích prací „rekonstrukce těsnění 
a bočních štítů sektorů“ pro VD Dolní Beřkovice vydaný Městským úřadem Měl-
ník pod číslem jednacím 1228/ZP/16/LETO ze dne 19. 4. 2016. 

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

8. Zvláštní ustanovení 

8.1. Smluvní strany dohodly změnu ve znění obchodních podmínek čl. 2. Všeobecné po-
vinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. a) Dokumentace, povodňové plány, geodetické 
práce - bod (3) takto: 
Zhotovitel zajistí zhotovení dokumentace skutečného provedení díla s tím, že budou 
zřetelně vyznačeny odchylky od původní dokumentace pro provedení díla. Projektová 
dokumentace skutečného provedení bude objednateli předána ve 3 tištěných paré 
+ CD. 

8.2. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby 
neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání: 

• čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. a) Dokumentace, povod-
ňové plány, geodetické práce - body 4., 5., 6., 7., 8., 

• čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. d) Přeložky inženýrských 
sítí, 

• čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. f) Ostatní podmínky - bo-
dy 2., 5.,  

• čl. 8. Změny díla, dodatečné práce, odst. 8.1, 8.2.,  

• čl. 12. Předání díla, body 12.2. b), c), f), g), i), j), m) 
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• čl. 14. Odstoupení od smlouvy, body 14.3. a 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 vysvět-
lující 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. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.  
 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
V Hradci Králové dne .................      
 
 
 
 
 
 
 
 
...................................      ...................................... 
 Ing. Marián Šebesta      jméno oprávněné osoby  
   generální ředitel       funkce 
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