
Smlouva o dílo, EKOLA group, spol. s. r. o.

Smlouva o dílo
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění

I. Smluvní strany

EKOLA group, spol. s.r.o.
Mistrovská 558/4, Malešice, 108 00 Praha 10 
zapsaná v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 39803 
IČO: 63981378 DIČ: CZ63981378, plátce DPH 
Bankovní spojení: iS g M M gB B B S á s a M iB B B J B l

100004 148 4

Zastoupená:

dále jen „zhotovitel“, na straně jedné

č. ú.
jednatelem společnosti

b t(\ ů p f  OOP 22-Jd>

DIAMO, státní podnik 
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520 
IČO: 00002739 DIČi C Z00002739jD látceD P h^^^
Bankovní spojení:

Zastoupený ředitelem státního podniku
Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

dále jen „objednatel“, na straně druhé.

II. Předmět a účel smlouvy

a) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
objednatele dílo, akustickou studii, která bude dále označována

Posouzení hlukové zátěže z visuté pasové dopravy v oblasti uranového ložiska 
Příbram

blíže specifikovanou v čl. III. této smlouvy a v příloze č. 1 -  Soupis prací ze dne 24. 4. 
2018, a závazek objednatele převzít od zhotovitele dílo a zaplatit zhotoviteli cenu 
specifikovanou v čl. IV. této smlouvy.
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Smlouva o dílo, EKOLA group, spol. s. r. o.

III. Specifikace díla a provedení díla

a) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést akustickou studii 
„Posouzení hlukové zátěže z visuté pasové dopravy v oblasti uranového ložiska Příbram" 
spočívající v:

• měření emisních parametrů přesypů pásového dopravníku;

• předběžném akustickém posouzení vlivu dopravníků a přesypů pro jižní a severní 
větev včetně měření přesypů pásového dopravníku;

• měření stávající akustické situace v území;

• zpracování akustického posouzení vlivu dopravy v posuzovaném území;

• zpracování souhrnného akustického posouzení pro jižní větev + dopravní provoz.

b) Plnění díla je rozděleno do tří milníků. První milník v plnění díla představuje sestavení 3D 
výpočtového modelu modelujícího hluk z provozu dopravníků a přesypů a jeho kalibrace. 
Na základě výsledků modelování bude proveden předběžný rozbor možných 
protihlukových opatření. V rámci plnění prvního milníku bude zpracována dílčí zpráva 
a grafické výstupy z modelu.

c) Druhý milník představuje aktualizaci výpočtového modelu spojenou s rozšířením modelu 
o modelování hluku z provozu silniční dopravy a zpracování dílčí zprávy.

d) Třetím milníkem v plnění díla je aktualizace výpočtového modelu jeho rozšířením o vliv 
těžby, nakládky a zakládání na finálním místě a dále propojení modelů vlivu dopravníku, 
přesypů a sloučení s výstupy modelu pro dopravní provoz. Aktualizací výpočtového 
modelu se dále rozumí posouzení navržených míst těžby a nakládky na jednotlivých 
odvalech a navržení nejvhodnější varianty jejich umístění z hlediska minimalizace hlukové 
zátěže. Výstupem třetího milníku bude dopracování studie a odevzdání studie 
zhotovitelem objednateli. Dopracováním studie se rozumí její dokončení vč. implementace 
podnětů a vypořádání případných požadavků a připomínek z předchozích jednání 
zhotovitele s objednatelem.

e) Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy 
a v době plnění specifikované v čl. V. této smlouvy.

f) Zhotovitel je vázán pokyny objednatele ohledně způsobu provádění díla.

g) Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je v jeho možnostech a co je zapotřebí k provedení 
díla podle této smlouvy.

h) Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli potřebné podklady specifikované zhotovitelem 
při zahájení projektových prací a poskytnout potřebnou součinnost během projektových 
prací.

i) Zhotovitel si vyhrazuje právo specifikovat eventuálně další podklady s požadavkem jejich 
předání objednatelem zhotoviteli do 1 týdne od vyžádání. Vyskytne-li se během 
projektových prací potřeba dalších podkladů nebo spolupráce objednatele, poskytne je 
objednatel po předchozím projednání se zhotovitelem tak, aby mohla být dodržena 
konečná lhůta plnění dle čl. V. této smlouvy.

j) Zjistí-li zhotovitel v podkladech nebo pokynech předaných objednatelem závadu, která mu 
znemožní pokračovat v práci na díle, upozorní na tuto skutečnost bez zbytečného odkladu 
objednatele s důsledky dle § 2594 občanského zákoníku.
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Smlouva o dílo, EKOLA group, spol. s. r. o.

k) Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání 
skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy, avšak termín 
kontroly objednatel oznámí písemně s dostatečným předstihem, nejméně však 10 dní 
před provedením kontroly.

IV. Cena díla a platební podmínky

a) Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou 
cenu v celkové výší 809.780 Kč (slovy osm set devět tisíc sedm set osmdesát korun 
českých) bez DPH. Cena bude objednatelem zhotoviteli zaplacena po částech po řádném 
splnění jednotlivých milníků -  předání dílčí zprávy s výsledky modelování hluku z provozu 
dopravníků a přesypů, předání dílčí zprávy s výsledky modelování hluku z provozu silniční 
dopravy a dopracování a odevzdání studie dle čl. III a čl. V. této smlouvy.

b) Po dokončení prvního milníku v realizaci díla vzniká zhotoviteli nárok na úhradu % ceny, 
po dokončení druhého milníku vzniká zhotoviteli nárok na úhradu % ceny a po řádném 
dokončení a odevzdání studie, tj. díla jako celku vzniká zhotoviteli nárok na úhradu 1/4 ceny.

c) Cena za dílo uvedená v článku IV. odst. a) této smlouvy je pevnou cenou za dílo. Smluvní 
strany si ujednávají, že kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení 
díla je zahrnuta v ceně a cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem 
upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících 
s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel 
na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen.

d) Úhradu ceny za dílo, resp. jejich sjednaných částí, se zavazuje objednatel provést 
bezhotovostně na základě účetního dokladu zhotovitele -  dílčí faktury, resp. dílčích faktur. 
Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až poté, co objednatel přijme plnění v rámci 
jednotlivých milníků a závěrečnou fakturu až poté, co bude dílo řádně dokončeno 
a převzato.

e) Cena díla je splatná 30 dní ode dne doručení daňového dokladu vystaveného zhotovitelem 
objednateli. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad -  fakturu, nejdříve v okamžiku 
převzetí díla objednatelem, nej později však do 5 pracovních dnů od převzetí díla. Faktury 
budou zasílány objednateli výhradně v elektronické podobě na adresu 
fakturyrsp@diamo.cz.

f) V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně 
objednatele, bude zhotovitel fakturovat práce rozpracované ke dni zrušení nebo 
odstoupení ve výší odpovídající vzájemně dohodnutému rozsahu vykonaných prací, a to 
podílem z dohodnuté ceny, podle skutečně vykonaných prací.
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Smlouva o dílo, EKOLA group, spol. s. r. o.

a) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou nejpozději v následujících 
termínech:
1. Milník předání dílčí zprávy s výsledky modelování hluku z provozu dopravníků 

a přesypů: dvanáct týdnů od uzavření smlouvy.
2. Milník předání dílčí zprávy s výsledky modelování hluku z provozu silniční dopravy: 

dvacet jedna týdnů od uzavření smlouvy.
3. Dokončení a odevzdání studie -  tj. díla jako celku: dvacet pět týdnů od uzavření 

smlouvy.

b) Dodržení této lhůty je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele, sjednané v této 
smlouvě.

c) Pokud dojde k prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti, tak po tuto dobu není 
zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat předmět smlouvy v dohodnuté lhůtě.

V. Doba plnění

VI. Vlastnické právo

a) Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla jeho převzetím podle této smlouvy. 
Stejným okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na věci, která je 
předmětem díla.

VII. Předání a převzetí díla

a) Dílo, studie „Posouzení hlukové zátěže z visuté pasové dopravy v oblasti uranového 
ložiska Příbram“, bude objednateli předáno ve 4 tištěných paré. Součástí každého paré 
bude médium obsahující studii v elektronické formě a to ve vybraných formátech dle 
potřeby: *.docx, *.dwg, *.xlsx, *.pdf.

b) O předání provedeného díla zhotovitelem a převzetí provedeného díla objednatelem sepíší 
smluvní strany této smlouvy předávací protokol, jehož podpisem smluvní strany potvrdí 
předání a převzetí díla. V předávacím protokolu objednatel uvede své případné výhrady 
vůči zhotovenému dílu. Předávací protokol jsou za smluvní strany oprávněny podepsat 
osoby uvedené v čl. XI. odst. c) této smlouvy.

Vlil. Povinnosti zhotovitele

a) Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou.

b) Zhotovitel je povinen pravidelně informovat objednatele o stavu prováděného díla 
a na vyžádání objednatele provedené v souladu s touto smlouvou prokázat objednateli 
skutečný stav prováděného díla.

IX. Povinnosti objednatele

a) Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu podle této smlouvy.

b) Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení díla dle 
této smlouvy.
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Smlouva o dílo, EKOLA group, spol. s. r. o.

a) Strany této smlouvy si sjednávají pro případ prodlení zhotovitele s řádným plněním v době 
plnění ujednané v čl. V. této smlouvy, povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši z ceny díla za každý den prodlení, ne však více než * 1  z celkové 
ceny.

b) Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny zhotovitelem řádně dokončeného 
a protokolárně předaného díla, když tato cena byla předtím objednateli zhotovitelem řádně 
vyfakturována, sjednávají smluvní strany povinnost objednatele zaplatit zhotoviteli smluvní 
pokutu ve v ý š l^ H  z dlužné částky za každý den prodlení, ne však více než z celkové 
ceny.

c) Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů poté, co bude písemná výzva k úhradě smluvní pokuty 
doručena druhé smluvní straně.

d) Povinností zaplatit smluvní pokutu není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do 
výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.

XI. Prohlášení stran a další ujednání

a) Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, 
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné.

b) Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu 
druhé strany. Započtení na pohledávky vzniklé z této smlouvy se nepřipouští.

c) Smluvní strany ujednávají, že ve věcech technických, protokolárního předání a převzetí 
díla dle čl. VII., případně k dalším obdobným jednáním ohledně plnění smlouvy jsou 
oprávněny jednat tyto osoby:

• za zhotovitele
• za objednavatele:

d) Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomé skutečnosti, že tato smlouva podléhá 
uveřejnění v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se zveřejněním údajů 
obsažených ve smlouvě s výjimkou osobních dat. Smluvní strany se dohodly, že 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel, DIAMO, státní 
podnik.

X. Smluvní pokuta
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XII. Závěrečná ustanovení

a) Tato smlouva se řídí právním řádem ČR a příslušné k rozhodování sporů z této smlouvy
nebo v souvislosti s ní jsou české soudy. Místně příslušným, ve smyslu předchozí věty, je 
obecný soud objednatele. Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně 
upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

b) Tato smlouva nahrazuje veškeré dohody ústní či písemné mezi objednatelem 
a zhotovitelem týkající se předmětu díla specifikovaného v čl. III této smlouvy.

c) Tato smlouvaje vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom. 
Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu, účinnosti dnem zveřejnění v registru 
smluv, a to v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb.

d) Smluvní strany ujednávají, že objednatel i zhotovitel může od smlouvy odstoupit 
v případě, že bude objednateli nebo zhotoviteli v souvislosti s touto smlouvou prokázáno 
závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním 
standardům.

e) Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky 
schválenými oběma smluvními stranami.

f) Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato 
smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné 
vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

g) Pokud by byla zjištěna neplatnost nebo nevykonatelnost některého ustanovení této 
smlouvy, zůstávají v platnosti ostatní její ustanovení. Vzniklá mezera se doplní v souladu 
se smyslem a účelem této smlouvy tak, aby odpovídala platným právním předpisům, jakož 
i zásadám poctivého obchodního styku. V tomto smyslu bude také smlouva vykládána.

V Praze dne Ve Stráži pod Ralskem dne " l  -û

skem

Příloha č. 1 -  Soupis prací ze dne 24. 4. 2018

Sekretariát ředitele s.p. DIAMO

Dne: 1 2. 0 6 . 2018
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SOUPIS PRACÍ
1. fáze: Měření emisních parametrů přesypů pásového dopravníku

Popis linnosti - nákladů Celkem K l bez DPH
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1. fáze: Předběžné akustické posouzení vlivu dopravníku a přesypů pro jižní a severní větev

Popis linnosti - nákladů Celkem K l bez DPH
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2. fáze: Měření stávající akustické situace v území
Popis tinnosti - nákladů Celkem K l bez DPH
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3. fáze: Zpracování akustického posouzení vlivu dopravy v posuzovaném území
Popis linnosti - nákladů Celkem K l bez DPH
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4. fáze: Zpracování souhrnného akustické posouzení pro jižní větev + dopravní provoz
Popis činnosti - nákladů Celkem Kč bez DPH

■ ■
wmm

M i

■ i

■ ■

■ i
wmm

■ ■ ■

C E L K E M Kč bez DPH 809 780 Kč
DPH 21 % 170 054 Kč
C E L K E M Kč s DPH 979 834 Kč


