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Smlouva o poskytování služeb: Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě - Správce stavby - říční část 

č. S/ŘVC/032/R/SoD/2018 (ev. č. Smlouvy Objednatele) 
č. S/KCB/2018/201 (ev. č. Smlouvy Konzultanta) 

 

                               Smlouva o poskytování služeb                                   Výtisk č.  

„Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě - Správce stavby - říční část“ 

(číslo projektu 521 551 0014) 

Tato Smlouva o poskytování Služeb ze dne ……………………………… (dále jen „Smlouva“), 
 
byla uzavřena mezi 
 

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR  

organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra 
dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 
12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12) 
se sídlem:   nábř. L. Svobody 122/12, 110 15 Praha 1 
IČO:   67981801 
DIČ:    CZ67981801 
zastoupená:   Ing. Lubomírem Fojtů, ředitelem   
peněžní ústav:                           
č. účtu:     
 
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné  
 
a 
 

Název dodavatele  Koncept CB spol. s r.o. 

se sídlem:   nám. Švabinského 961/10, 370 08 České Budějovice 
IČ:   25 15 12 58 
DIČ:   CZ 25151258 
zastoupený:  ing. Václavem Pártlem - jednatelem 
bankovní spojení:  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C vložka 6228   
 
(dále jen „Konzultant“) na straně druhé. 
 
Protože si Objednatel přeje, aby pro něho Konzultant vykonal Služby, a to výkon činnosti správce stavby 
dle standardů FIDIC v rozsahu dle Smlouvy a za tímto účelem přijal nabídku Konzultanta na poskytnutí 
těchto Služeb 
 
OBJEDNATEL A KONZULTANT SE DOHODLI TAKTO: 
 

1. Smluvní obchodní podmínky zahrnují Obecné podmínky, které tvoří součást FIDIC „Vzorové 
smlouvy o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem“, 4. vydání, 2006, vydané 
v českém překladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015, 
a následující Zvláštní podmínky, které obsahují úpravy a doplnění těchto Obecných podmínek. 
Obecné podmínky jsou součástí této Smlouvy jako její příloha D a jejich znění odpovídá znění 
zveřejněnému na adrese webových stránek České asociace konzultačních inženýrů (CACE, 
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Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava) www.cace.cz/fidic-publikace.php konkrétně 
http://cace.cz/order-form4-white.php (dále jen „Obecné podmínky“). 

 
2. Slova a výrazy v této Smlouvě mají význam tak, jak je tento definovaný v Pod-článku 1.1 Obecných 

podmínek. 
 

3. Platí, že za součást Smlouvy se pokládají a jako její součást musí být čteny a vykládány tyto 
dokumenty: 

A. Dopis nabídky Konzultanta; 
B. Dopis o přijetí nabídky Objednatele; 
C. Zvláštní podmínky;  
D. Obecné podmínky; 
E. Přílohy, a to: 

Příloha 1: Rozsah služeb; 
Příloha 2: Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob poskytované Objednatelem; 
Příloha 3: Odměna a platba; 
Příloha 4: Harmonogram služeb; 
Příloha 5: Vzor plné moci; 

F. Dokumentace pro stavební povolení (DSP) ze dne 30. 8. 2017 a dokumentace pro územní 
rozhodnutí (DÚR) ze dne 11. 11. 2014; sloučené řízení ÚR + SP = ohlášení 
vodohospodářských úprav; 

G. Ohlášení vodohospodářských úprav – ze dne 25.10.2017 č.j. MUKV 62094/2017 OŽP a 
ze dne 19. 12. 2017, č.j. MHMP 1963249/2017; 

H. Další související dokumenty, jejichž výčet a prioritu stanoví Pod-článek 1.2.3 Obecných 
podmínek ve znění Zvláštních podmínek.  

 
4. Za platby, které Objednatel uhradí Konzultantovi podle této Smlouvy, se Konzultant zavazuje 

Objednateli, že vykoná Služby v souladu s ustanoveními této Smlouvy. 
 

5. Za vykonání Služeb se Objednatel tímto zavazuje zaplatit Konzultantovi částky, které budou 
splatné podle ustanovení Smlouvy v termínech a způsobem předepsaným ve Smlouvě. 

 
6. Konzultant prohlašuje, že si je plně vědom způsobu financování díla Objednatelem ze Státního 

fondu dopravní infrastruktury, přičemž se náležitě seznámil se všemi podmínkami stanovenými 
těmito finančními zdroji, které se zavazuje pro účely této Smlouvy dodržovat. 

 
7. Konzultant se zavazuje učinit veškeré nezbytné úkony a opatření vedoucí ke splnění všech 

podmínek stanovených ze strany finančních zdrojů v rámci plnění svých povinností ze smlouvy 
o dílo, a to zejména: 

a) umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům Objednatele, Státnímu fondu dopravní 
infrastruktury, Ministerstvu dopravy, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské 
komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, finančnímu úřadu, 
Národnímu fondu, Evropskému úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším 
oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené tímto 
projektem a dále umožnit fyzickou kontrolu realizace projektu, jakož i kontrolu veškerých 
dokladů souvisejících s projektem; 

b) vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout 
veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o 

http://www.cace.cz/fidic-publikace.php
http://cace.cz/order-form4-white.php
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realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem v místě 
jeho realizace a poskytnout součinnost všem shora uvedeným osobám oprávněným 
k provádění kontroly projektu; 

 
c) uchovávat odpovídajícím způsobem a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

ve znění pozdějších předpisů, po dobu nejméně deseti let od dokončení projektu veškeré 
originály účetních záznamů vztahujících se k projektu; 

 
d) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví 

a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 
s pravidly finančních zdrojů smlouvy včetně jejích dodatků a další originály dokumentů, 
vztahující se k projektu; 

 
e) Konzultant se rovněž zavazuje dodržovat pravidla publicity, resp. poskytnout Objednateli 

nezbytnou součinnost k jejich provádění. Při publikování výsledků prací musí být vždy 
uvedeno, že informace vznikly v rámci smluvního vztahu s Objednatelem. Tato informace 
bude uvedena ve formátu: přesný název akce, zpracováno pro Ředitelství vodních cest ČR, 
měsíc, rok. Na první straně každého dokumentu bude uvedeno logo SFDI v podobě ke 
stažení na http://www.sfdi.cz/loga-a-soubory-ke-stazeni/ a text „Za tuto publikaci 
odpovídá pouze její autor.  

 
f) Konzultant se rovněž zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly 

ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
a podmínek financování Státního fondu dopravní infrastruktury, a to v souvislosti s plněním 
předmětu této smlouvy. 

 
8. Tato Smlouva byla vyhotovena a podepsána ve čtyřech stejnopisech v českém jazyce, přičemž 

Objednatel obdrží tři vyhotovení a Konzultant jedno vyhotovení. 
 

9. NA DŮKAZ TOHO strany uzavírají tuto Smlouvu, která vstupuje v platnost výše uvedeného dne 
a roku v souladu s příslušným právem. 

 
PODPIS(Y) OPRÁVNĚNÉHO  

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE 

PODPIS(Y) OPRÁVNĚNÉHO  

ZÁSTUPCE KONZULTANTA 

Jméno Ing. Lubomír Fojtů Jméno Ing. Václav Pártl 

 ředitel  jednatel 

Datum ___________________ Datum ___________________ 

Podpis  

___________________ 

Podpis  

___________________ 

Adresa nábř. L. Svobody 122/12,  
110 15 Praha 1 

Adresa nám. Švabinského 961/10, 370 08 
České Budějovice  
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