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Smlouva  

 

(dále jen smlouva) 

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

(dále jen občanský zákoník) 

 

Evidenční číslo objednatele: D952180007   

Evidenční číslo zhotovitele: 

Číslo stavby objednatele: 119120002, 219090017  

 

1. Smluvní strany 

 

1.1. Objednatel:     

 

Název:                                    Povodí Labe, státní podnik 

Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí 

 500 03 Hradec Králové 

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel   

Zástupce pro věci technické: XXX 

    XXX 

XXX 

IČ:                                70890005 

DIČ:                             CZ70890005 

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

Číslo účtu   XXX 

Telefon:                       XXX 

E-mail:   XXX 

(dále jen jako objednatel) 

 

 

1.2.   Zhotovitel: 

 

Název:    Architekti Headhand s.r.o. 

Adresa sídla:   Praha 1, U Obecního dvora 799/7, PSČ 110 00 

Statutární orgán:      Ing. arch. Magdalena Hlaváčková, jednatelka 

    Ing. arch. Petr Hlaváček 

    Ing. arch. Miroslav Šajtar, jednatel  

Osoba oprávněná k podpisu:  jménem společnosti jedná samostatně každý jednatel společnosti 

Zástupce pro věci technické:  Ing. arch. Miroslav Šajtar 

IČ:                  28919807                   

DIČ:          CZ28919807                         

Obchodní rejstřík:      Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 153195       

Číslo účtu:   XXX 

Telefon:      XXX                       

E-mail:   XXX  

     

(dále jen zhotovitel) 
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2. Předmět smlouvy 

2.1. Název akce: VD Les Království, obnova NKP 

2.2. Zhotovitel se zavazuje k výkonu autorského dozoru (dále jen AD) během realizace stavby 

(čl. 1. odstavec D obchodních podmínek). 

2.3. Zhotovitel bude provádět občasný autorský dozor na stavbě VD Les Království, obnova 

NKP, výkon autorského dozoru bude vykonávat na výzvu objednatele. 

2.4. Součást obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu 

ze dne 15. 5. 2017. 

3. Doba plnění  

3.1. Předpoklad zahájení činnosti: únor 2018 

Zahájením prací se rozumí datum nabytí účinnosti této smlouvy. 

3.2. Zhotovitel se zavazuje provádět výkon autorského dozoru průběžně po celou dobu vý-

stavby až do protokolárního předání a převzetí stavby a následně do doby vydání ko-

laudačního souhlasu příslušným správním orgánem.  

3.3. Předpoklad ukončení činnosti: srpen 2019 

4. Cena  

Za vykonaný autorský dozor se sjednává smluvní cena dle nabídky ze dne 05.02.2018 

na základě hodinové sazby. Hodinová sazba dle individuální kalkulace činí 1.050,- Kč 

bez DPH (slovy: jedentisícpadesát korun českých bez DPH). Předpokládaný maximál-

ní počet hodin výkonu činnosti autorského dozoru činí 472 hodin (konání kontrolních 

dnů 2 x za měsíc). Náklady na cestovné a čas strávený na cestě jsou zahrnuty ve výše 

uvedené hodinové sazbě.  

           Celková cena za vykonanou činnost nepřekročí částku 495.600,- Kč bez DPH  

          (slovy: čtyřistadevadesátpěttisícšestset korun českých bez DPH). 

5. Zvláštní ustanovení 

5.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu 

neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:  

 Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování projektové dokumenta-

ce pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) – odst. 1. – 11., 

 Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. B) Vypracování projektové dokumenta-

ce pro vydání stavebního povolení (DSP) – odst. 1. – 18., 

 Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. C) Vypracování projektové dokumenta-

ce pro provádění stavby (DPS) – odst. 1. – 12., 

 Čl. 2. Cena – bod. 2.5., 
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 Čl. 3. Platební a fakturační podmínky - bod 3.2., 

 Čl. 4. Součinnost objednatele – bod 4.1., 

 Čl. 5. Smluvní pokuty – body 5.1. – 5.4., 

 Čl. 6. Záruka za jakost díla – body 6.1., 6.2., 6.4. 

6. Závěrečná ustanovení 

6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástup-

ců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv 

pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

 

6.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv. 

6.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné 

učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, 

odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami. 

6.4. Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu 

a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.  

 

V Hradci Králové dne …………………   

   

 

 

          

 

 

……..…………………………………      ………………………………………………. 

               za objednatele         za zhotovitele 

Ing. Petr Martínek, investiční ředitel 


