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Smlouva o dílo  
 

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  

 

Evidenční číslo objednatele: D994180165 

Evidenční číslo zhotovitele:   

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 ve věcech smluvních: Ing. Marie Dušková, finanční ředitelka 

Zástupce pro věci technické:     xxxxx 

IČO:        70890005 

DIČ:        CZ70890005 

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

 

(dále jen „objednatel“) 

 

1.2. Zhotovitel: 

 

Název:        GEOŠRAFO, s.r.o.  

Adresa sídla:     Zemědělská 1091, 500 03 Hradec Králové 

Statutární orgán:     Jiří Foltán, jednatel 

Zástupce pro věci technické:     xxxxx   

IČO:     64793036   

DIČ:     CZ64793036   

Obchodní rejstřík:      Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

2. Předmět díla 

2.1. Předmětem smlouvy o dílo je zaměření pozemků ve vlastnictví České republiky s právem 

hospodařit pro objednatele, dotčených stavbami cizích vodních děl dosud neevidovaných 

v katastru nemovitostí, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této 

smlouvy, a to pod pořadovými čísly 1. – 20., a následně vypracování technických zpráv k takto 

zaměřeným pozemkům, přičemž každá tato technická zpráva bude obsahovat situační výkres, 

seznam souřadnic a výpočet plochy pozemku pod vodním dílem (dále jen „technická zpráva“). 

Každá technická zpráva bude vyhotovena a objednateli předána ve třech vyhotoveních a rovněž 

zaslána v elektronické podobě (dále také jen „předmět díla“). Technické zprávy budou 

podkladem pro vyčíslení náhrady za omezení v užívání v kontextu § 59a zákona č. 254/2001 

Sb., o vodách, v platném znění.  

2.2. V případě, že v průběhu plnění předmětu smlouvy budou zjištěny nové objektivní důvody pro 

provedení změny oproti požadovanému předmětu díla dle bodu 2.1. tohoto článku, je objednatel 

oprávněn upravit jeho sjednaný rozsah. 
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2.3. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost při plnění předmětu díla a 

rovněž veškeré relevantní podklady pro vyhotovení předmětu díla, které má k dispozici. 

Současně objednatel předá do 3 pracovních dnů od data nabytí účinnosti této smlouvy 

zhotoviteli seznam kontaktních osob, které budou jako zástupci objednatele přítomni při 

geodetickém zaměření vodních děl, které je předmětem díla, v souladu s bodem 6.1. této 

smlouvy.  

3. Zplnomocnění zhotovitele 

Objednatel uděluje zhotoviteli touto smlouvou plnou moc, která zhotovitele zplnomocňuje činit 

jménem objednatele veškeré úkony nezbytné k zajištění předmětu díla, jehož rozsah je vymezen v 

bodě 2.1. této smlouvy. 

4. Doba plnění díla 

4.1. Zahájením prací na plnění předmětu díla se rozumí datum nabytí účinnosti této smlouvy, 

v souladu s bodem 10.3. této smlouvy. 

4.2. Zhotovitel se zavazuje předat kompletní předmět díla nejpozději do 15.8.2018. 

4.3. V případě, že z důvodu překážky vzniklé v průběhu plnění předmětu díla dle bodu 2.1. nezávisle 

na vůli objednatele nebo zhotovitele, kterou nemohou odvrátit nebo překonat, dojde k neplnění 

některé smluvní povinnosti, se smluvní strany zavazují upravit předchozí smluvní termíny a 

další ustanovení této smlouvy dodatkem. 

5. Cena díla 

5.1. Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše 

přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla. 

5.2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za splnění předmětu díla dle předchozích odstavců 

cenu ve výši a za podmínek sjednaných dále v této smlouvě. 

5.3. Celková cena za provedené dílo činí 158.000 Kč (bez DPH), slovy: jedno sto padesát osm tisíc 

korun českých. Dílčí ceny za vypracování jednotlivých technických zpráv jsou uvedeny v 

příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. 

5.4. K uvedené ceně za provedené dílo bude při fakturaci připočtena DPH v zákonem stanovené 

výši. 

5.5. Fakturace proběhne po dokončení a protokolárním předání předmětu díla, v souladu s 

ustanoveními bodů 4.2. a  5.6. této smlouvy, na základě daňového dokladu, který vystaví a 

objednateli zašle zhotovitel. 

5.6. Podkladem pro fakturaci dle bodu 5.5. bude soupis předaných technických zpráv odsouhlasený 

oběma smluvními stranami. 

5.7. Objednatel neposkytuje zhotoviteli v průběhu plnění předmětu smlouvy žádnou zálohu. 

5.8. Daňový doklad bude mít náležitosti ve smyslu ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

5.9. Zhotovitel zajistí, aby objednateli předložený daňový doklad byl označen názvem a číslem 

smlouvy objednatele v souladu s údaji uvedenými v článku 1 této smlouvy. Daňový doklad 

předaný objednateli bez těchto údajů nebude objednatelem akceptován a proplacen. 
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6. Způsob plnění 

6.1. Při geodetickém zaměření pozemků pod vodními díly v rámci plnění předmětu díla bude vždy 

přítomen zástupce objednatele. Seznam kontaktních osob, které budou jako zástupci objednatele 

přítomni při geodetickém zaměření, a rovněž seznam vlastníků vodních děl, umístěných na 

zaměřovaných pozemcích, předá objednatel zhotoviteli v souladu s bodem 2.3. této smlouvy.  

6.2. Zhotovitel bude v dostatečném časovém předstihu písemně kontaktovat vlastníky vodních děl, 

informovat je o účelu zaměření pozemků pod stavbami vodních děl v jejich vlastnictví, vyzve je 

k účasti při zaměření a k doložení stavební i geodetické dokumentace, pokud ji mají k dispozici.  

6.3. Každý návrh technické zprávy bude před vypracováním čistopisu předán objednateli 

k odsouhlasení. 

7. Smluvní sankce 

7.1. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla dle článku 5, zaplatí objednatel 

zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.        

7.2. V případě nesplnění předání předmětu díla v termínu dle bodu 4.2. smlouvy zaplatí zhotovitel 

smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každou nepředanou 

technickou zprávu, a to za každý i jen započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty 

nezaniká povinnost zhotovitele řádně předmět díla provést a není tím dotčen nárok objednatele 

na náhradu případně vzniklé škody.  

7.3. Maximální limit smluvních pokut, které je objednatel oprávněn nárokovat, je ve výši celkové 

ceny díla této smlouvy včetně DPH. Zaplacením smluvní pokuty v maximálním limitu 

nezanikají povinnosti zhotovitele, jejichž řádné splnění bylo danou smluvní pokutou zajištěno, a 

není tím dotčen nárok objednatele na náhradu případně vzniklé škody.  

7.4. Smluvní strana, které byly smluvní pokuty vyúčtovány, je povinna do 15 dnů po obdržení 

vyúčtování smluvní pokutu uhradit, ledaže by sdělila druhé straně své námitky a druhá strana na 

jejich základě od požadavku na úhradu smluvní pokuty upustila. 

7.5. V případě, že z důvodu překážky vzniklé v průběhu plnění předmětu díla nezávislé na vůli 

objednatele nebo zhotovitele, kterou nemohou odvrátit nebo překonat, dojde k neplnění některé 

smluvní povinnosti, se smluvní strany zavazují upravit předchozí smluvní termíny, smluvní 

pokuty a další ustanovení této smlouvy dodatkem.  

8.  Zvláštní ustanovení 

8.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně metadat, případných dodatků a 

odvozených dokumentů bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s jejím uveřejněním v plném rozsahu souhlasí.  

8.2. Objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv, s čímž je zhotovitel srozuměn. Smluvní 

strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou obchodním tajemstvím. 

9. Prevence protiprávních jednání 

9.1. Smluvní strany stvrzují svými podpisy, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly 

a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění 

této smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat 

tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání 
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trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby 

kterákoli ze smluvních stran nemohla být uznána odpovědnou podle zákona č. 418/2011 Sb., o 

trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo uplatněna trestní odpovědnost 

fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno 

trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných 

právních předpisů.  

9.2.  Oprávněný prohlašuje/oprávnění prohlašují, že se seznámil/seznámili s Interním protikorupčním 

programem Povodí Labe, státní podnik a Etickým kodexem zaměstnanců Povodí Labe, státní 

podnik (dále společně jen „Program“; viz www.pla.cz). Smluvní strany se při plnění této 

smlouvy zavazují po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty Programu, pokud to 

jejich povaha umožňuje. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit 

důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, 

zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné 

oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami 

vyjádřenými v tomto článku. 

10. Závěrečná ustanovení 

10.1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem 

č. 89/2012, Sb., občanský zákoník, v platném znění, a souvisejícími právními předpisy. 

10.2. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na 

této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či 

v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

10.3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, po dohodě 

o celém jejím obsahu, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru 

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

10.4. 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. 

10.5. Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá 

smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.  

 

Příloha: 

 

1. Vymezení předmětu díla - pozemky pod vodními díly cizích vlastníků k zaměření + cenová 

kalkulace 

 

 

V Hradci Králové dne:     V Hradci Králové dne:  

 

 

 

 

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

za objednatele                           za zhotovitele 

Ing. Marie Dušková,           Jiří Foltán, jednatel 

finanční ředitelka 

http://www.pla.cz)./

