Č.j.: SPU 152869/2019
SMLOUVA O DÍLO
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „OZ“)
Smluvní strany:
1. Objednatel:
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo:
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupená:
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M, ředitelka Sekce odborných činností,
ve věcech technických: Ing. Milan Rybka, Ing. František Pavlík, Ph.D.
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu:
3723001/0710
IČO:
01312774
DIČ:
CZ01312774
(dále jen „objednatel“)
a
2. Zhotovitel:
Níže uvedení společníci uzavřeli dne 20. 2. 2019 podle §§ 2716 až 2746 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku „Smlouvu o společnosti“ s názvem společnosti „AQT – VÚMOP – GEOCART“
1) AQUATIS a.s. – 1. společník společnosti „AQT – VÚMOP - GEOCART“
(Vedoucí společnosti „AQT – VÚMOP – GEOCART“)
se sídlem: Botanická 834/56, 602 00 Brno, okr. Brno – město;
zastoupená: na základě pověření ze dne 15. 11. 2016 společně Ing. Pavlem Kutálkem, generálním
ředitelem a xxx, technickým ředitelem;
telefon: 541 554 111;
IČ: 46 34 75 26;
DIČ: CZ46347526;
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú. 117729743/0300;
Obchodní rejstřík: Krajský soud Brno, oddíl B, vložka 775.
2) Výzkumný ústav meliorací a ochrana půdy, v. v. i. –
„AQT – VÚMOP - GEOCART“
se sídlem: Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5 – Zbraslav;
zastoupený: doc. Ing. Radimem Váchou, Ph.D., ředitelem;
IČ: 00027049;
DIČ: CZ00027049;
Bankovní spojení: KB a.s., Praha 5, č.ú. 24635051/0100;
Zapsaný v Rejstříku veřejných výzkumných organizací, vedeném MŠMT.

2.

Společník

společnosti

3) Geocart CZ a.s. – 3. Společník společnosti „AQT – VÚMOP - GEOCART“
se sídlem: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno;
zastoupený: Ing. Martinem Malcem, předsedou představenstva;
IČ: 25567179;
DIČ: CZ25567179;
Bankovní spojení: KB a.s., č.ú. 107-9911410247/0100;
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2989.
Vedoucímu společníkovi společnosti „AQT – VÚMOP - GEOCART“ AQUATIS a.s. bylo na základě
čl. 3.3 "Smlouvy o společnosti" uděleno pověření k uzavření a podpisu hlavní smlouvy o dílo se
zadavatelem a podpisu smluv o dílo s poddodavateli.
(dále jen „zhotovitel“)
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Na základě výsledku zadávacího řízení provedeného v souladu s § 6 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavírají smluvní strany tuto smlouvu
o dílo (dále jen „Smlouva“):

1.
2.
3.

4.

Čl. I
Účel a předmět smlouvy
Účelem této Smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky
s názvem „Studie proveditelnosti závlahové soustavy v oblasti Hustopečsko - I. etapa“.
Předmětem Smlouvy je zpracování studie proveditelnosti, jejímž cílem je navržení optimalizace
trasy dvou hlavních závlahových řadů v celkové délce 33,013 km a navržení nové vodní nádrže.
Předmětem této Smlouvy je závazek zhotovitele provést v souladu s touto Smlouvou pro
objednatele dílo ve formě studie proveditelnosti, blíže specifikované v Příloze č. 1 této Smlouvy
(dále jen „Dílo“).
Objednatel se zavazuje za řádné provedení Díla zaplatit zhotoviteli odměnu vymezenou v Čl.
VII této Smlouvy.

Čl. II
Podklady k provedení díla
1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli neodkladně po podpisu této Smlouvy tyto podklady:
o Koncepční záměr hlavního závlahového zařízení ve vybraných k.ú. okresu Břeclav
a Brno-venkov z listopadu 2018
2. Zhotovitel užije poskytnuté podklady dle odst. 1 tohoto článku pouze pro účely definované touto
Smlouvou a nepředá je třetí osobě. Zhotovitel vrátí poskytnuté podklady objednateli a nevratně
tyto podklady vymaže ze všech svých paměťových nosičů po skončení plnění této Smlouvy,
výjimkou jsou neaktivní datové nosiče k archivaci zakázky.
Čl. III
Doba a místo plnění
1. Dílo vymezené v Čl. I této Smlouvy a Příloze č. 1 bude zhotovitelem finálně předáno
a objednatelem akceptováno nejpozději do 12 měsíců od účinnosti Smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje započít s prováděním Díla bezprostředně po podpisu této Smlouvy.
3. Místem plnění je Česká republika, zejména vybraná k.ú. okresu Břeclav a Brno-venkov, sídlo
zhotovitele a objednatele.
Čl. IV
Povinnosti smluvních stran
1. Zhotovitel je povinen:
a. při provádění Díla postupovat s odbornou péčí s přihlédnutím k nejnovějším poznatkům
v oboru;
b. na výzvu objednatele sdělit aktuální stav Díla dle Čl. I této Smlouvy a Přílohy č. 1;
c. po ukončení Díla vrátit objednateli veškeré dokumenty, nosiče dat a jiné věci, které
v souvislosti s Dílem od objednatele obdržel, pokud nebyly určeny ke spotřebování při
poskytnutí plnění;
d. nepoškozovat při poskytování Díla zájmy objednatele a jednat tak, aby byla činností
zhotovitele co nejméně narušena běžná činnost objednatele;
e. v případě nutnosti součinnosti objednatele sdělit objednateli požadavek na tuto
součinnost písemně nejpozději 3 pracovní dny před poskytnutím této součinnosti;
f. zajistit si podklady nad rámec Čl. II této Smlouvy potřebné pro provedení Díla vlastními
prostředky;
g. řídit se veškerými písemnými nebo ústními pokyny objednatele, pokud nejsou v rozporu
se zněním Smlouvy a příslušnými platnými právními předpisy.
h. udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění Díla pojistnou smlouvu, jejímž
předmětem je pojištění odpovědnosti za újmu, zejména majetkovou újmu (škodu)
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způsobenou zhotovitelem třetí osobě (objednateli), a to tak, že limit pojistného plnění
vyplývající z pojistné smlouvy nesmí být nižší než 500 000,- Kč za rok a pojistné plnění
v uvedené výši se musí vztahovat na jakoukoliv újmu, kterou může způsobit zhotovitel
objednateli při plnění této Smlouvy. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této Smlouvy
povinen na požádání objednatele předložit do třech kalendářních dnů pojistnou
smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo pojistku ve smyslu § 2775
OZ, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne doručení žádosti objednatele.
2. Objednatel je povinen:
a. poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné provedení Díla;
b. poskytnout zhotoviteli dokumenty a informace dle Čl. II této Smlouvy nezbytné pro
provedení Díla.

1.

2.

3.

4.

5.

Čl. V
Převzetí Díla
Zhotovitel je povinen předat řádně zhotovené kompletní Dílo objednateli ke kontrole nejpozději
15 pracovních dnů před uplynutím termínu pro předání, který je ujednán na 12 měsíců od
účinnosti Smlouvy dle Čl. III odst. 1. Za řádně zhotovené Dílo je možné považovat pouze takové
dílo, které netrpí vadami a obsahuje všechny vlastnosti a náležitosti, které jsou sjednány v této
Smlouvě. O předání Díla ke kontrole objednateli bude vyhotoven protokol o předání a převzetí,
který bude podepsán oběma smluvními stranami. Pokud objednatel do 5 pracovních dní
písemně nezašle zhotoviteli připomínky, má se za to, že Dílo akceptuje bez výhrad, tj. je
předané ze strany zhotovitele řádně, včas a v dohodnuté kvalitě. Tuto skutečnost smluvní strany
potvrdí následným podpisem Akceptačního protokolu.
Zhotovitel se zavazuje do 5 pracovních dnů od doručení připomínek objednatele provést
veškeré potřebné úpravy dle připomínek objednatele a takto upravené Dílo předat objednateli
k akceptaci.
O akceptaci celého Díla bude vždy vyhotoven závěrečný Akceptační protokol potvrzující, že
Dílo odpovídá zadání této Smlouvy a případným připomínkám objednatele. Tento protokol bude
následně podepsán oběma smluvními stranami. Objednatel je oprávněn v průběhu zpracování
Díla svolávat kontrolní dny. Objednatel je povinen informovat zhotovitele o záměru provést
kontrolní den minimálně 3 pracovní dny před jeho konáním. Objednatel stanoví místo a termín
konání kontrolního dne. Místem kontrolních dní bude převážně sídlo objednatele, sídlo
zhotovitele nebo lokality zájmového území.
Zhotovitel předá Dílo objednateli v počtu 4 paré v listinné formě a ve 2 vyhotoveních v digitální
formě na paměťovém médiu (CD/DVD/flash disk). Data v digitální formě budou předávány ve
formátech docx, xlsx, pdf. Především digitální mapové výstupy budou odevzdány také ve
vektorových a rastrových formátech.
Dílo bude předáno v sídle objednatele, kde jej převezme zástupce objednatele pro věci
technické.

Čl. VI
Vlastnické právo, právo užívání
1. V případě, že součástí nebo jedním z výstupů Díla zhotovitele podle této Smlouvy je poskytnutí
movitých věcí, které se mají stát vlastnictvím objednatele, nabývá objednatel vlastnické právo
k těmto věcem dnem podpisu protokolu o předání a převzetí smluvními stranami. Do nabytí
vlastnického práva uděluje zhotovitel objednateli právo tyto věci užívat v rozsahu a způsobem,
který vyplývá z účelu této Smlouvy.
2. V případě, že součástí plnění zhotovitele podle této Smlouvy je plnění, které je považované ve
smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „autorský zákon“) za autorské dílo (dále jen „autorské dílo“), uděluje zhotovitel objednateli
oprávnění toto autorské dílo užívat za podmínek sjednaných v tomto Čl. VI Smlouvy a to od
okamžiku převzetí součásti Díla obsahující příslušné autorské dílo objednatelem. Do té doby je
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objednatel oprávněn autorské dílo užít v rozsahu a způsobem nezbytným k převzetí příslušné
součásti Díla.
3. Objednatel je oprávněn od okamžiku účinnosti poskytnutí licence k autorskému dílu užívat toto
autorské dílo v rozsahu, v jakém uzná za nezbytné, vhodné či přiměřené s ohledem na účel této
Smlouvy. Pro vyloučení pochybností to znamená, že objednatel je s ohledem na účel této
Smlouvy oprávněn užívat autorské dílo v neomezeném množstevním a územním rozsahu, a to
všemi v úvahu přicházejícími způsoby a s časovým rozsahem omezeným pouze dobou trvání
majetkových autorských práv k takovémuto autorskému dílu. Součástí licence je neomezené
oprávnění objednatele provádět jakékoliv modifikace, úpravy, změny autorského díla a dle
svého uvážení do něj zasahovat, zapracovávat do dalších autorských děl, zařazovat do
databází apod., a to přímo nebo prostřednictvím třetích osob. Objednatel je bez potřeby
jakéhokoliv dalšího svolení zhotovitele oprávněn udělit třetí osobě podlicenci k užití autorského
díla nebo svoje oprávnění k užití autorského díla třetí osobě postoupit, avšak pouze za
předpokladu, že tím bude docházet k užití autorského díla v souladu s účelem, pro který bylo
autorské dílo vytvořeno. Licence k autorskému dílu je poskytována jako výhradní. Objednatel
není povinen licenci využít.
4. Udělení licence nelze ze strany zhotovitele vypovědět a její účinnost trvá i po skončení účinnosti
této Smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak.
5. Odměna za poskytnutí, zprostředkování nebo postoupení licence k autorskému dílu je zahrnuta
v ceně za poskytnutí Díla dle této Smlouvy.
Čl. VII
Cena
1. Zhotoviteli náleží za poskytnutí Díla odměna v následující výši:
Celková cena za provedení Díla bez DPH
3.387.000,- Kč
DPH
711.270,- Kč
Celková cena za provedení Díla vč. DPH
4.098.270,- Kč
2. Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná, s výjimkou zákonné změny
výše sazby DPH, a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s poskytnutím Díla a jeho
předáním objednateli, a to včetně movitých věcí podle čl. VI odst. 1 Smlouvy.

1.

2.

3.

4.

Čl. VIII
Platební podmínky a fakturace
Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu za provedení Díla jen po řádném předání
a akceptaci celého Díla dle Čl. V této Smlouvy. Cena bude hrazena podle Čl. VII Smlouvy na
základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem (dále jen „faktura“).
Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti účetního dokladu stanovené v § 29 zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Nebude-li faktura
obsahovat stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji zhotoviteli vrátit k přepracování.
V tomto případě neplatí původní lhůta splatnosti, ale lhůta splatnosti běží znovu ode dne
doručení nově vystavené faktury.
Faktura je splatná do 30 dnů po jejím obdržení objednatelem. Zhotovitel bere na vědomí, že
objednatel je organizační složkou státu a stav jeho účtu závisí na převodu finančních zdrojů ze
státního rozpočtu. Časová prodleva vzniklá nepřevedením finančních prostředků státu na účet
objednatele nemůže být považována za zavinění prodlení na straně objednatele a z tohoto
důvodu nelze vůči objednateli uplatňovat žádné sankce (časová prodleva z uvedených důvodů
nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a z tohoto důvodu nelze vůči
objednateli uplatňovat sankce). Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost
nastane, oznámí ji zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před původním termínem
splatnosti faktury.
Součástí faktury bude akceptační protokol provedeného Díla podepsaný zástupcem
objednatele ve věcech technických a zhotovitelem. Součástí faktury bude také soupis
provedeného Díla dle Čl. I a Přílohy č. 1.
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5. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.
6. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany
uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání
z účtu odesílatele ve prospěch účtu příjemce.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

Čl. IX
Záruční podmínky, vady Díla
Zhotovitel poskytuje záruku, že Dílo jako celek má ke dni jeho závěrečné akceptace dle Čl. V
odst. 3 a dále po dobu 36 měsíců od této závěrečné akceptace vlastnosti stanovené v této
Smlouvě a jsou úplné. Po dobu záruční lhůty má objednatel právo požadovat bezplatné
odstranění vad. Reklamací vad se záruční doba přerušuje a po odstranění vad pokračuje běh
záruční lhůty dále.
Případné vady již akceptovaného Díla jako celku oznámí objednatel zhotoviteli písemně
dopisem doručeným do datové schránky případně doporučeným dopisem, ve kterém vady
popíše a určí lhůtu, do které zhotovitel vady odstraní. Dílo a jeho část má vady, pokud
neodpovídá (kvalitou či rozsahem) předmětu a účelu uvedenému ve Smlouvě nebo
požadavkům obecně závazných právních předpisů. Odstranění vad provede zhotovitel na svůj
náklad nejpozději do 14 pracovních dnů od doručení písemné reklamace.
Akceptuje-li objednatel Dílo jako celek se skrytou vadou, kterou nebylo možno zjistit v průběhu
předání Díla, má právo na bezplatné odstranění vad.
Smluvní strany se dohodly, že odpovědnost za vady se řídí obecnou právní úpravou podle OZ
v souladu s ujednáním v předchozích odstavcích tohoto článku.
Vadou pro účely této Smlouvy se myslí nesoulad Díla (jako nositele informací) se skutečností,
Smlouvou nebo právními předpisy.
Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých
povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá
z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 OZ.
Čl. X
Smluvní pokuty, náhrada škody
Pokud zhotovitel nepředá objednateli ve lhůtě vymezené v Čl. V odst. 1 této Smlouvy Dílo
splňující požadavky této Smlouvy pro jeho řádnou kontrolu objednatelem, je objednatel
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny Díla bez DPH za
každý započatý den prodlení.
Pokud objednatel neuhradí zhotoviteli fakturu ve lhůtě stanovené v Čl. VIII odst. 3 této Smlouvy,
je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3% z dlužné částky za každý
započatý den prodlení. Výjimka, kdy není zhotovitel oprávněn smluvní sankci po objednateli
požadovat, je ujednána rovněž v Čl. VIII odst. 3 Smlouvy.
Za každé jednotlivé porušení povinnosti dle Čl. XII odst. 1. je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč.
Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu Díla v termínu podle Čl. IX odst. 2 Smlouvy, je
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny Díla bez DPH, za
každou reklamovanou vadu.
V případě porušení Čl. IV odst. 1 písm. h) Smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu
ve výši 10 000,- Kč.
Pokud zhotovitel nepředá úpravy Díla předaného ke kontrole (neodstraní vady a nedodělky) dle
připomínek objednatele podle Čl. V odst. 2 této Smlouvy a nepředá upravené Dílo k akceptaci
dle Čl. V odst. 2 této Smlouvy ve stanovené lhůtě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši
0,3% z ceny Díla bez DPH za každý i jen započatý den prodlení.
Smluvní pokuty jsou splatné 30. kalendářní den ode dne doručení písemné výzvy oprávněné
smluvní strany k jejich úhradě povinnou smluvní stranou, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší.
Zaplacení jakékoli smluvní pokuty se nedotýká práva smluvních stran na náhradu škody v plné
výši a nezbavuje povinnou stranu povinnosti splnit její závazky vyplývající z této Smlouvy.
Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy
5 / 10

Č.j.: SPU 152869/2019
nebo touto Smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení
takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů
veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli
nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele
nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
Čl. XI
Výpověď a odstoupení od Smlouvy
1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že
a. zhotovitel je po více než 30 kalendářních dní v prodlení s dodáním Díla splňujícího
požadavky této Smlouvy pro jeho akceptaci objednatelem ve lhůtě vymezené v Čl. V;
b. zhotovitel je více než 20 kalendářních dnů v prodlení s odstraněním reklamovaných vad
Díla ve lhůtě stanovené podle článku Čl. IX odst. 2;

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

c. zhotovitel porušil povinnost mlčenlivosti dle Čl. XII odst. 1;
d. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí
o úpadku;
e. zhotovitel poruší tuto Smlouvu jiným podstatným způsobem.
Objednatel je také oprávněn bez jakýchkoliv sankcí nebo odpovědnosti vůči zhotoviteli
odstoupit od této Smlouvy, nebude-li schválena nebo bude-li odebrána částka ze státního
rozpočtu, či z jiných zdrojů (např. z EU), která byla určena k úhradě za plnění této Smlouvy.
Pokud odstoupí od této Smlouvy některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v tomto
článku, smluvní strany sepíší protokol o stavu poskytovaných plnění ke dni odstoupení od této
Smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek
ke dni odstoupení od této Smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu
dosud poskytnutých plnění.
Odstoupení od této Smlouvy bude oznámeno písemně prostřednictvím datové schránky,
případně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od této Smlouvy
nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
Odstoupením od této Smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné
smluvní pokuty a případnou náhradu škody.
Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném
vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby
zhotoviteli.
Ve vztahu k Dílu je objednatel oprávněn vypovědět tuto Smlouvu bez jakýchkoli sankcí či
odůvodnění, a to s jednoměsíční výpovědní lhůtou, jež počíná běžet prvního dne měsíce
následujícího po doručení výpovědi zhotoviteli.
Je-li závazek vypovězen, zaniká uplynutím výpovědní lhůty.
Zhotovitel není oprávněn tuto Smlouvu jednostranně ukončit, nevyplývá-li ze zvláštního
právního předpisu jinak.

Čl. XII
Ostatní ujednání
1. Zhotovitel se zavazuje udržovat veškeré informace zjištěné při plnění této Smlouvy v tajnosti
a nezpřístupnit tyto informace žádné třetí osobě.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel jako povinný subjekt musí na žádost poskytnout
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, a to zejména informace týkající se identifikace smluvních stran, informace
o ceně plnění a rámcovou informaci o předmětu plnění smlouvy. Informace poskytnuté
v souladu s citovaným zákonem nelze považovat za porušení závazku mlčenlivosti o důvěrných
informacích.
3. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou
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4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb
z veřejných výdajů.
Zhotovitel tímto prohlašuje, že je držitelem veškerých povolení a oprávnění, umožňujících mu
provést Dílo dle Smlouvy.
Zhotovitel prohlašuje, že v době uzavření Smlouvy není v likvidaci a není vůči němu vedeno
řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve
znění pozdějších předpisů a zavazuje se objednatele bezodkladně informovat o všech
skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti.
Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy a nahrazují
se jí veškerá písemná a ústní ujednání smluvních stran o předmětu této Smlouvy.
Objednatel může provést u zhotovitele kontrolu plnění Smlouvy.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit 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 tuto Smlouvu včetně všech
případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to
prostřednictvím registru smluv. Uveřejněním Smlouvy dle tohoto odstavce se rozumí vložení
elektronického obrazu textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu
a rovněž metadat podle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv do registru smluv. Uveřejnění
Smlouvy v registru smluv provede objednatel.
Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně
znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného
odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti
zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení Smlouvy v tomto bodě
nedopustila.
Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních
ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým
ustanovením
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu
ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných
právních předpisů České republiky.
V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy bude mít zhotovitel
přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá
technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen
zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této Smlouvy nezbytně
potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn
shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně
“Zpracovávat”) informace předávané objednatelem, jak jsou definovány příslušnými právními
předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a nařízením Evropského parlamentu a Rady EU
2016/679 („GDPR“). Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen
v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložiště.
Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679
(GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené
v této Smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této Smlouvy.
Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům,
práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy.
Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat
v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se objednatel zavazuje
dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb.,
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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1.
2.

3.
4.
5.

6.

Čl. XIII
Závěrečná ustanovení
Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv.
Smlouva je uzavřena v písemné formě, text je tvořen souborem elektronických dat, který
smluvní strany podepisují zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném
certifikátu.
Veškeré změny a doplňky budou uskutečněny po vzájemné dohodě smluvních stran formou
písemných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto Smlouvou se řídí obecně
závaznými právními předpisy, zejména OZ, na čemž se obě smluvní strany dohodly.
Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení o ochraně informací, licenční
ustanovení ani další ustanovení a nároky z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku
účinnosti této Smlouvy.
Smluvní strany prohlašují, že ujednání obsažená v této Smlouvě jsou výrazem jejich pravé
a svobodné vůle a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

7. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1: Rozsah činností

V Praze dne 17. 04. 2019

V Brně dne 15. 04. 2019

Objednatel:
Česká republika – Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:
Vedoucí společnosti „AQT – VÚMOP – GEOCART“
AQUATIS a.s

Ing. Pavel Kutálek – generální ředitel
AQUATIS a.s
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.
ředitelka Sekce odborných činností

xxx – technický ředitel
AQUATIS a.s
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Příloha č. 1 SoD – rozsah činností
1. Identifikace poptávky ze strany koncových uživatelů
a. identifikace koncových uživatelů
b. analýza podmínek zájmu koncových uživatelů
o dotazníkové šetření (využití struktury otázek dle „Studie rozvoje závlah
v podmínkách ČR“), struktura otázek bude před odesláním odsouhlasena
objednatelem
2. Analýza dotčeného území
a. popis a charakteristika území
b. stanovení ohroženosti území
c. průzkum stávajících inženýrských sítí
d. analýza stávajících objektů Závlahové soustavy (ZS)
e. popis inženýrsko-geologických poměrů (archivní zdroje)
f. posouzení územních limitů (územní plán,…)
3. Vymezení ploch pro závlahu
a. identifikace pozemků dle LPIS i mimo LPIS
b. určení (odhad) pěstovaných plodin, které budou pod závlahou
4. Posouzení vodních zdrojů
a. určit spádové oblasti k jednotlivým akumulačním vodním nádržím
b. bilance zdrojů a potřeby vody (posuzovat jak stávající tak budoucí potřebu a
zdroje, řešit v měsíčním časovém kroku, počítat nejen na průměrné stavy ale
i na extrémní situace např. rok 2015, počítat s výhledem na 2040)
o pro celou ZS
o pro dílčí spádové oblasti
5. Optimalizace trasy a umístění VN a ČS
a. technická – vymezení výtlačných a gravitačních úseků, předběžný geologický
průzkum pro VN
b. ekonomická – řešit jak náklady na realizaci možných staveb, tak provozní
náklady
c. majetková včetně předběžného projednání s vlastníky s preferencí umístění
trasy a objektů na pozemky státu a obce
d. z hlediska poptávky
6. Vyjádření DOSS a IS, projednání na obcích a s ostatními vlastníky
a. rozeslat návrh optimalizované trasy k vyjádření DOSS a vlastníkům
inženýrských sítí
b. předběžné projednání trasy na dotčených obcích
7. Posouzení vazby na PÚ a jejich maximální využití pro potřeby ZS
a. posouzení stavu rozpracovanosti PÚ v dotčených k.ú.
b. posouzení možností využití navržených prvků PSZ v ukončených PÚ
c. posouzení možností využití rozpracovaných PÚ z hlediska jejich možné
úpravy
d. posouzení možností využití procesu PÚ v k.ú. bez PÚ
8. Dimenzování technických objektů HZZ (čerpací stanice, řad, nádrže apod.)
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9. Ekonomická rozvaha (v cenové úrovni 2019)
a. stanovení nákladů stavby
b. odhad nákladů na budoucí provoz a údržbu navržené ZS (energetika, voda,
opravy, investice…)
10. Navržení časového harmonogramu PD a realizace stavby
11. Analýza rizik a nejistot
poptávka koncových uživatelů, legislativa, nedostatečné zdroje vody a energií v čase
a místě, komoditní politika státu, vývoj klimatu…
Výstupy:
- Textová část
- Mapová část
- Technická část (výpočty, výkresy – podélné, příčné profily řadu a nádrží, vzorové
výkresy objektů)
- Soupis dotčených pozemků, vlastníků a uživatelů
- Dokladová část
- Ekonomická rozvaha (náklady na realizaci a provoz s údržbou)
- Harmonogram přípravy a realizace PD a výstavby
- Fotodokumentace
Poznámka:
Realizace I. etapy je součástí celkového řešení závlahové soustavy ve vybraných katastrálních
územích okresů Břeclav a Brno – venkov. Z výše uvedeného vyplývá, že na HZŘ realizované
v rámci I. etapy budou navazovat další úseky. Toto je nutné zohlednit v rámci zpracování
studie zejména z hlediska navržených kapacit trubního vedení, čerpacích stanic a objemu
akumulační nádrže.
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