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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:  D952180025 

Evidenční číslo zhotovitele: 

Číslo akce objednatele:  229160027 

 

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, 

Zástupce pro věci technické:  Ing. Petr Martínek, investiční ředitel, 

  XXX 

  XXX 

  XXX 

  XXX 

IČ:   70890005  

DIČ:   CZ70890005   

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

Tel:   XXX 

Fax:   XXX 

E-mail:  XXX   

 

(dále jen jako „objednatel“)  

 

1.2. Zhotovitel:  

Název:  MADOS MT s.r.o. 

Adresa sídla:  Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí 

Statutární orgán: Ing. Ivo Muthsam, jednatel  

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Ivo Muthsam, jednatel 

Zástupce pro věci technické: XXX 

IČ:   25297899 

DIČ:   CZ25297899 

Bankovní spojení:  XXX 

Zápis v obchodním rejstříku Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 13982 

Tel:  XXX  

Fax:   XXX 

E-mail:   XXX 

 

(dále jen jako „zhotovitel“)  
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2. Úvodní ustanovení 

 

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 05.04.2018 pro 

veřejnou zakázku nazvanou „Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana“ 

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 projektovou dokumentací pro provedení stavby (DPS) – 

realizaci nedokončeného díla vypracovanou v roce 2018 Společností VRV + AGRO-

PROJEKCE, se sídlem Praha 5, Nábřežní 90/4,PSČ 150 00, zodpovědný projektant 

XXX (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:  

„Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana“ 

podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů ob-

sahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy. 

3.2. Předmětem plnění této smlouvy není realizace objektu SO-05.2.9 Elektromontáže – 

vzdušné vedení, Sítě NN a VN.  

3.3. U objektu SO-05.2.8 Elektromontáže – rozvodný systém, není předmětem plnění této 

smlouvy realizace prací a dodávek uvedených v položce číslo 742999001 Přeložení 

stávající budky domovní přípojky. 

3.4. Předmětem plnění této smlouvy není realizace objektu SO-05.3 Sdělovací vedení CE-

TIN včetně jeho podobjektů.  

3.5. Zhotovitel se zavazuje, že práce na stavebních objektech SO 01.6-1 a SO 01.6-2  ne-

bude provádět v období od 15. 6. do 15. 9. kalendářního roku. Důvodem je pod-

mínka města Žamberk. 

3.6. Zhotovitel se zavazuje, že objekt SO 01.2-1 lokalita Havlíčkovo nábřeží (levý i pravý 

břeh) bude kompletně dokončen (vyjma sadových úprav) do 5 měsíců od nabytí účin-

nosti této smlouvy. 

3.7. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci prací přijme taková opatření a bude provádět 

stavební práce takovým způsobem, aby byla zachována plná průjezdnost přilehlých 

komunikací a nedocházelo k omezování obslužnosti nemovitostí a provozoven. Zho-

tovitel nese veškerá rizika (včetně finančních), která vyplynou z nedodržení této pod-

mínky. 

3.8. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci prací přijme taková opatření a bude provádět 

stavební práce takovým způsobem, aby umožnil realizaci přeložek SO-05.3 Sdělovací 
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vedení CETIN, které jsou nedílnou součástí stavby protipovodňového opatření a vý-

stavbu veřejného osvětlení, které v souběhu bude provádět Město Žamberk. 

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: červen 2018 

 

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 05.04.2018. Celková cena za provedené dílo je stanovena 

dohodou smluvních stran takto:  

 

Celková cena bez DPH činí 111 862 260,- Kč, 

 slovy: jednostojedenáctmilionůosmsetšedesátdvatisícdvěstěšedesát korun českých bez 

DPH. 

  

5.2 Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupi-

su provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objed-

nateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k 

plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka 

tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 ka-

lendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž da-

tem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve 

kterém došlo k plnění předmětu smlouvy.  

 

 

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 01. 02. 2018. Objednatel potvrzuje podpi-

sem smlouvy převzetí listiny. 

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 zejména: 

 

 Územní rozhodnutí vydané 24.5.2013 Městským úřadem Žamberk pod č.j. 

4092/2013/STAV 
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 Územní rozhodnutí vydané 3.7.2014 Městským úřadem Žamberk pod č.j. MUZBK-

14522/2014/STAV 

 Územní rozhodnutí vydané 12.4.2016 Městským úřadem Žamberk pod č.j. MUZBK-

4615/2016/STAV-4 

 Stavební povolení vydané 12.12.2013 Městským úřadem Žamberk pod č.j. 

27529/2011/ZPZE-59/231.8/JUNM-134 

 Stavební povolení vydané 12.2.2015 Městským úřadem Žamberk pod č.j. MUZBK-

22537/2014/ZPZE-21/231.8/JUNM-21 

 Stavební povolení vydané 15.4.2016 Městským úřadem Žamberk pod č.j. MUZBK- 

MUZBK–290/2016/ZPZE-8/231.8/JUNM-93 – prodloužení platnosti 

 Stavební povolení vydané 25.5.2016 Městským úřadem Žamberk pod č.j. MUZBK-

7955/2016/ZPZE-11/231.8/JUNM-137 - změna stavby vodního díla před dokončením 

 Stavební povolení vydané 25.10.2017 Městským úřadem Žamberk pod č.j. MUZBK -

20389/2017/ZPZE-10/231.8/GRUK-221 - změna stavby vodního díla před dokonče-

ním 

 Informace k realizaci záměru „Divoká Orlice, Žamberk, Protipovodňová ochrana“ o 

udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů vydané 

Krajským úřadem Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství pod 

č. j. 85346/2016/OŽPZ/Si  

 Rozhodnutí o povolení kácení dle § 8 odst. 1 a uložení náhradní výsadby dle §9  odst.1 

vydané dne 24. 5. 2012 Městským úřadem Žamberk pod č.j. 9470/2012/ZPZE-

8/DIVJ/OPK/246.10/S043 

 Územní souhlas vydaný dne 3.3.2017 Městským úřadem Žamberk pod č.j. MUZBK-

1346/2017/STAV 

7.2. Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení 

stavby ze dne 01. 02. 2018. 

 

8. Zvláštní ustanovení 

 

8.1. Na základě článku VIII. Pravidel České republiky – Ministerstva zemědělství č. j. 

62570/2015-MZE-15122 ze dne 27. 1. 2016 pro poskytování dotací z programu 

129 260 „Podpora prevence před povodněmi III“ se zhotovitel zavazuje zajistit, aby 

předmět veřejné zakázky, který je plněný poddodavatelským systémem, již nebyl za-

dáván následným poddodavatelům. V případě porušení tohoto závazku zhotovitel od-

povídá za škodu, která objednateli vznikne zejména odvodem za porušení rozpočtové 

kázně. Právo na náhradu škody se promlčí nejpozději za deset let ode dne, kdy škoda 

vznikla. 

 

8.2. Osoba pracující v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 360/1992 Sb., o výko-

nu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 

techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pod vedením TDS, je 

zaměstnancem objednatele, a při plnění této smlouvy má stejná práva a povinnosti ja-

ko TDS. 

 

8.3. Smluvní strany se dohodly na novém znění odst. 2.6. Čl. 2. Všeobecné podmínky Ob-

chodních podmínek objednatele na zhotovení stavby takto: 
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Zhotovitel se zavazuje, že do dne 30. 11. 2018 provede práce a dodávky ve finančním 

objemu minimálně 15 000 000,- Kč bez DPH. Zhotovitel potvrzuje, že zpracoval ča-

sový a finanční harmonogram na celou dobu výstavby v členění dle jednotlivých sta-

vebních objektů a provozních souborů s ohledem na výše uvedený objem plnění a dále 

s ohledem na uzavřené podmínky s vlastníky dotčených pozemků s tím, že 

v harmonogramu postupu prací zohlední lokalitu provádění prací – přímý intravilán 

města Žamberk - a bude minimalizovat dopady rozestavěnosti díla v dotčené lokalitě. 

Finanční plnění je v časovém a finančním harmonogramu vyjádřeno pro jednotlivé 

stavební objekty a provozní soubory a měsíce. Případné změny časového a finančního 

harmonogramu je za objednatele oprávněna odsouhlasit osoba oprávněná k podpisu 

smlouvy. 

Poruší-li zhotovitel povinnost plnit dílo včas a řádně podle odsouhlaseného časového a 

finančního harmonogramu stavebních prací, zavazuje se nahradit škodu vzniklou ob-

jednateli v důsledku ušlé dotace. Tím není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit pří-

padnou smluvní pokutu anebo nahradit škodu vzniklou porušením jiné povinnosti ze 

smlouvy 

 

8.4. Strany berou na vědomí, že zhotovení díla bude spolufinancováno z dotačního pro-

gramu Ministerstva zemědělství ČR. Objednatel si vyhrazuje právo změnit nebo upra-

vit znění dotčených částí této smlouvy podle podmínek stanovených poskytovatelem 

dotace.  Objednatel si dále vyhrazuje právo upravit roční finanční objemy podle vyda-

ného Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

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.  
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9.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřej-

nění v registru smluv. 

 

 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

V Hradci Králové dne .................      

 

 

 

 

...................................      ...................................... 

   Ing. Marián Šebesta        

    generální ředitel                     


