číslo rámcové dohody objednatele: 888-2021-571101

Rámcová dohoda na zpracování dokumentace vodního díla –
Moravskoslezský kraj
Čl. I
Smluvní strany
1.
Objednatel:
Se sídlem
zastoupený:
Fakturační adresa:
Zástupce ve věcech smluvních:
Zástupce ve věcech technických:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Tel:
E-mail:

Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou
Státní
pozemkový
úřad,
Husinecká
1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Mgr. Dana Lišková
z49per3
ČNB
3723001/0710
01312774
CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen jako „Objednatel“)
a
2.
Poskytovatel:

Společnost VRV + AGP
vedoucí společník: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
společník:
Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.
Zastoupený:
na základě plné moci ze dne 20.5.2021 vedoucím
společníkem Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Zástupce ve věcech smluvních:
Ing. Jan Cihlář, člen představenstva VRV
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva VRV
Zástupce ve věcech technických:
Tel:
E-mail:
Vedoucí společník:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Adresa:
Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5
Zastoupený:
Ing. Jan Cihlář, člen představenstva VRV
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva VRV
Bankovní spojení:
KB, a.s.
Číslo účtu:
19-1583390227/0100
IČO:
47116901
DIČ:
CZ47116901
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 1930

Společník:
Adresa:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:

Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.
Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel
64255611
CZ64255611

(dále jen jako „Poskytovatel č. 1 “)
3.
Poskytovatel:
MDP GEO, s.r.o.
zastoupený:
Ing. Stanislavem Mudrákem, jednatelem
Zástupce ve věcech smluvních:
Ing. Stanislav Mudrák
Zástupce ve věcech technických:
Adresa:
Masarykova 202, 763 26 Luhačovice
Bankovní spojení:
UniCredit Bank
Číslo účtu:
2114182171/2700
IČO:
25588303
DIČ:
CZ25588303
Tel:
E-mail:
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 36231
(dále jen jako „Poskytovatel č. 2 “)
4.
Poskytovatel:
HG partner s.r.o.
zastoupený:
Ing. Jaroslavem Vrzákem, jednatelem
Zástupce ve věcech smluvních:
Ing. Jaroslav Vrzák, jednatel
Zástupce ve věcech technických:
Adresa:
Smetanova 200, 250 82 Úvaly
Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:
435084389/0800
IČO:
27221253
DIČ:
CZ27221253
Tel:
E-mail:
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka
105510
(dále jen jako „Poskytovatel č. 3 “)
(„Poskytovatel č.1“, „Poskytovatel č. 2“ a „Poskytovatel č. 3“ dále společně jen jako
„Poskytovatel“)
dnešního dne uzavřeli tuto rámcovou dohodu na vyhotovení dokumentace vodních děl
adekvátně § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), a
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „Rámcová dohoda“)
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Čl. II
Úvodní ustanovení

Podkladem pro uzavření této Rámcové dohody je nabídka Poskytovatele č. 1 ze dne
20.5.2021, Poskytovatele č. 2 ze dne 20.5.2021 a Poskytovatele č. 3 ze dne 20.5.2021,
která byla podána na základě kompletní zadávací dokumentace na nadlimitní veřejnou
zakázku, za účelem výběru nejvhodnějšího Poskytovatele pro zadání nadlimitní
veřejné zakázky s názvem „Zpracování dokumentace vodního díla pro
Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj“, (dále jen „Veřejná zakázka“), a to
v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Čl. III
Předmět, místo plnění a účel smlouvy
1. Předmětem této Rámcové dohody je ujednání základních pravidel, jimž budou
podléhat všechny konkrétní (tzv. realizační) smlouvy na jejím základě v budoucnu
uzavřené, včetně stanovení postupu při uzavírání prováděcích smluv/Objednávek na
základě kterých bude Poskytovatel pro Objednatele poskytovat dle aktuálních potřeb a
požadavků Objednatele služby spojené s poskytováním služeb specifikovaných v bodu
č. 2 Čl. III. Rámcové odhody, a rámcové vymezení práv a povinností Objednatele a
Poskytovatele vyplývajících z jednotlivých Prováděcích smluv/Objednávek.
2. Poskytovatel se touto Rámcovou dohodou ve spojení s Prováděcími
smlouvami/Objednávkami zavazuje poskytovat pro Objednatele v souladu s
požadavky a postupem stanoveným v této Rámcové dohodě a ve stanoveném rozsahu
- tyto služby:
a. Vyhotovení geometrického plánu na vyznačení stavby hráze vodního díla a
souvisejících objektů do katastru nemovitostí, případně celého vodního díla.
b. Zpracování zjednodušené dokumentace vodního díla (dále jen „pasport stavby“)
• Zjednodušená dokumentace (pasport stavby) musí splňovat náležitosti
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
zejména její přílohu č. 14 „Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení
stavby“ a bude zpracován v souladu s Vyhláškou č. 40/2008, kterou se mění
vyhláška Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o náležitostech povolení,
souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.
• Zpracování polohopisného a výškopisného zaměření vodního díla s tím, že
výškopisné a polohopisné zaměření bude provedeno v charakteristických
profilech zátopy, hráz a veškeré objekty vodního díla budou zaměřeny tak, aby
mohly být vypracovány charakteristické řezy hrází a podrobné výkresy objektů
(půdorysy a řezy), bude zaměřeno i související území a objekty, které ovlivňují
stavbu vodního díla (rozdělovací objekt pro napouštění, napouštěcí potrubí,
manipulační domek, oplocení, jímací objekty apod.).
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• Stanovení rozlivu vodního díla při maximálním nadržení.
• Posouzení bezpečnosti vodního díla při povodni na základě vyhlášky č.
590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s ČSN 75 2935 „Posuzování bezpečnosti vodních děl při
povodni“ (nutno použít, pokud je to možné, údaje z ČMHÚ). Pasport bude
zpracován v souladu s vyhláškou č. 40/2008, kterou se mění vyhláška
Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o náležitostech povolení, souhlasů a
vyjádření vodoprávního úřadu.
• Podání žádosti a získání ověření dle § 125 odst. 4, zákona č. 183/2006 Sb., o
územním a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
dodatečně pořízené zjednodušené dokumentace (pasportu) stavby vodního
díla.
• Dokumentace bude zahrnovat zaměření vodního díla a jeho zákres do mapy
KN z důvodu identifikace vlastnických vztahů, stavebnětechnickou
dokumentaci v rozsahu pasportu, údaje ČHMÚ pro vypracování posouzení
bezpečnosti VD při povodni.

c. Podání žádosti a získání povolení k nakládání s povrchovými vodami nebo
podzemními vodami podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. a bod 5. zákona č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, tj. k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci a k jinému nakládání
s nimi.
d. Zpracování manipulačního řádu pro předmětné vodní dílo, pokud toto vodní dílo
manipulační řád vyžaduje nebo pokud je manipulační řád vyžádán přímo vodoprávním
úřadem a zajištění schválení manipulačního řádu vodoprávním úřadem podle
ustanovení §115 odst. 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

(dále společně jen „Služby“)
Jedná se o činnosti vyplývající pro Objednatele ze zákona č. 503/2012 Sb., o Státním
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů a ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění
pozdějších předpisů.
3.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytování Služeb odměnu dle
podmínek stanovených v této Rámcové dohodě a v jednotlivých Prováděcích
smlouvách/Objednávkách.

4.

Provedením Služeb se rozumí úplné a bezvadné provedení všech prací včetně dodávky
výstupů dokončených Služeb Objednateli, dále provedení všech činností souvisejících
s provedením Služeb včetně koordinační a kompletační činnosti.

5.

Místem plnění této Rámcové dohody jsou katastrální území v působnosti Krajského
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj.
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6.

Objednatel bude zadávat jednotlivé Prováděcí smlouvy/Objednávky Poskytovateli na
základě písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále jen „Výzva“), která je Přílohou č. 1.

Čl. IV
Uzavírání Prováděcích smluv/Objednávek
1.

Prováděcí smlouvy/Objednávky, které tvoří Přílohu č. 2a a 2b této Rámcové dohody, na
realizaci jednotlivých Služeb zadávaných na základě této Rámcové dohody budou
uzavírány dle tohoto článku.

2.

V případě vzniku potřeby na poskytnutí Služeb bude proces uzavření Prováděcích
smluv/Objednávek zahájen odesláním písemné Výzvy Objednatele. Výzva bude
obsahovat zejména popis poptávaného plnění včetně požadovaného rozsahu
v příslušných jednotkách, přílohou Výzvy bude návrh Prováděcí smlouvy/Objednávky.
Vzor Výzvy je Přílohou č.1 této Rámcové dohody. Objednatel zpracuje návrh Prováděcí
smlouvy/Objednávky dle závazného vzoru, který je uveden v Příloze č. 2a) a č. 2b) této
Rámcové dohody, přičemž do něho doplní zejména celkovou cenu Služeb stanovenou
v souladu s touto Rámcovou dohodou.

3.

Vyzvaný Poskytovatel je povinen potvrdit Objednateli písemný návrh Prováděcí
smlouvy/Objednávky a zaslat Objednateli do 14 kalendářních dnů ode dne doručení
Výzvy, nebo v jiné lhůtě stanovené ve Výzvě, a to na adresu sídla Objednatele.

4.

Od závazného vzoru Prováděcí smlouvy/ Objednávky se lze odchýlit, jen pokud to vyplývá
z požadavku Objednatele uvedeného ve Výzvě nebo bude-li to zcela nepochybně ve
prospěch Objednatele. Smluvní strany však berou na vědomí, že v Prováděcích
smlouvách/Objednávkách nelze sjednat podstatné změny podmínek stanovených touto
Rámcovou dohodou.

5.

Poskytovatel není oprávněn uzavření Prováděcí smlouvy/přijetí Objednávky odmítnout.

Čl. V
Způsob poskytování Služeb a náležitosti předané dokumentace
1.

Poskytovatel se zavazuje dokončit a předat Plnění Objednateli v termínu uvedeném
v Prováděcí smlouvě/Objednávce. O předání a převzetí Plnění bude vyhotoven
akceptační protokol, jenž bude podepsán osobami oprávněnými jednat za Objednatele a
Poskytovatele. V tomto akceptačním protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo Plnění
převzato s výhradami, či bez výhrad. Okamžikem převzetí Plnění přechází na Objednatele
vlastnické právo k Plnění a přechází na něj nebezpečí škody na Plnění.

2. Poskytovatel může po dohodě s Objednatelem předat jednotlivé Služby před termínem
uvedeným v Prováděcí smlouvě/Objednávce. Předání a převzetí jednotlivých Služeb se
v takovém případě řídí ustanovením uvedeným v odstavci 1. pro každou předanou část
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Službu. Předání Služeb po částech nemá vliv na konečný termín předání Služeb uvedený
v Prováděcí smlouvě/Objednávce.
3. Na základě dohody Poskytovatele s Objednatelem je možné prodloužit termín odevzdání
pasportů o čas potřebný k získání dat od ČHMÚ. O takové časové prodlevě musí
Poskytovatel informovat Objednatele a zároveň doložit, kdy o data žádal a kdy je obdržel.
Dohoda bude mít písemnou formu, v případě Prováděcí smlouvy bude uzavřen dodatek
smlouvy.
4. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby sám, nebo s využitím svých zaměstnanců či
poddodavatelů, které uvedl v krycím listu nabídky. Při poskytování Služeb jinou osobou
má Poskytovatel odpovědnost, jako by Služby poskytoval sám. Jakákoliv dodatečná
změna osoby poddodavatele nebo rozsahu plnění svěřeného poddodavatele musí být
předem písemně schválena Objednavatelem, ledaže by Poskytovatel (resp. jeho
zaměstnanci) převzal plnění svěřené poddodavateli.
5. Služba se považuje za řádně poskytnutou podepsáním akceptačního protokolu.
6. Objednatel je povinen převzít finální výstupy poskytnutých Služeb pouze tehdy, pokud
jsou Služby poskytnuty bez vad. Pokud finální výstupy Služeb obsahují vady, pořídí
Objednatel zápis, ve kterém se uvede soupis vad a vyzve Poskytovatele dle čl. IX této
Rámcové dohody k jejich odstranění ve stanoveném termínu.
7. Koncept zjednodušené dokumentace (pasportu stavby) vodního díla bude min. jednou
projednán se zástupci Objednatele.
8. Poskytovatel je povinen informovat Objednatele ve věcech technických minimálně
s týdenním předstihem o termínu provádění měřičských prací v terénu. Objednatel je
oprávněn stanovit pracovníka, který se měření v terénu zúčastní.
9. Specifikace předávaného díla:
•

Geometrický plán hráze a souvisejících objektů bude Zadavateli předán jak ve
formátu PDF, tak ve zdrojovém formátu VFK.

•

Zpracování zjednodušené dokumentace vodního díla (dále jen „pasport stavby“)
s posouzením bezpečnosti vodního díla při povodni na základě vyhlášky č. 590/2002
Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších předpisů a v
souladu s ČSN 75 2935 „Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodni“ (nutno
použít, pokud je to možné, údaje z ČMHÚ). Pasport bude zpracován v souladu s
vyhláškou č. 40/2008, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 432/2001
Sb., o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

•

Zpracování polohopisného a výškopisného zaměření vodního díla s tím, že výškopisné
a polohopisné zaměření bude provedeno v charakteristických profilech zátopy, hráz a
veškeré objekty vodního díla budou zaměřeny tak, aby mohly být vypracovány
charakteristické řezy hrází a podrobné výkresy objektů (půdorysy a řezy), bude
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zaměřeno i související území a objekty, které ovlivňují stavbu vodního díla (rozdělovací
objekt pro napouštění vodního díla, napouštěcí potrubí, manipulační domek, oplocení,
jímací objekty apod.)
•

Výškopisné a polohopisné zaměření vodního díla bude provedeno a předáno
v závazném referenčním souřadnicovém systému S-JTSK a BPv. Zaměření bude
provedeno ve 3. třídě přesnosti dle ČSN 01 3410. Zápisník měření, výpočty polohopisu
i výškopisu a seznam souřadnic budou ověřeny podle z. 200/1994 Sb. v platném znění
úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (ÚOZI).

•

Grafické výstupy budou Zadavateli předány v digitální formě v závazném
souřadnicovém systému a to jak ve zdrojovém formátu CAD (např. dxf, dwg nebo
dgn,..) tak i v obecně čitelném formátu GIS (např. formát Shapefile nebo Geopackage).
Obsah CAD výkresů bude přehledně strukturován do jednotlivých vrstev. Hráz a rozlivy
budou mj. reprezentovány polygonem. Výškopis bude sestávat z bodů s výškou H a
atributem – kódem druhu (popisu) bodu. V případě využití kódů bodů bude předán i
číselník s popisy bodů. Výškopis bude předán formou seznamu souřadnic, CAD
výkresu i exportu do obecně čitelného GIS formátu (1 vrstva s body s atributy číslo
bodu a kód/popis).

•

Stanovení hranice rozlivu při maximální výšce hladiny bude předáno ve formě výkresu
situace vodního díla se zákresem maximální výše hladiny, vyčíslením plochy
maximální zátopy a určením nadmořské výšky maximální hadiny. Výkres bude předán
taktéž v digitální formě s náležitostmi podle předchozího odstavce. Linie (hranice)
maximální zátopy bude reprezentována uzavřeným polygonem v samostatné vrstvě ve
výkresu CAD (a exportována do GIS formátu).

•

Dokumentace pasportu vodního díla bude předána v tištěné i v elektronické podobě
(needitovatelné – strojově čitelný formát pdf., editovatelné - formát doc, xls, dwg, dgn,
txt, shapefile,…).

Čl. VI.
Doba poskytování služeb a lhůty plnění
1.

Poskytovatel se zavazuje provést Služby dle čl. III této Rámcové dohody do 30. 11. 2023
nebo do vyčerpání předpokládané hodnoty veřejné zakázky tj. 2 240 000 Kč bez DPH.

2.

Lhůta plnění jednotlivých Služeb bude upravena v závislosti na druhu požadovaných
Služeb vždy Prováděcí smlouvou/Objednávkou.
Obecně však platí, že lhůta pro poskytnutí Služeb činí šest měsíců od uzavření Prováděcí
smlouvy/přijetí Objednávky. Změna tohoto termínu je možná po dohodě s Objednatelem.

3.

Provedením Služeb se rozumí řádné ukončení a předání Služeb v rozsahu a v termínu
ujednaných v této Rámcové dohodě a kvalitě dle této Rámcové dohody, norem a
příslušných právních předpisů.
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Čl. VII
Cena Služeb
1.

Cena za poskytnutí Služeb na základě konkrétní Prováděcí smlouvy/Objednávky (dále jen
„Cena“) bude uvedena v této Prováděcí smlouvě/Objednávce, přičemž bude vypočtena
jako součet cen všech jednotlivých Služeb poskytnutých dle konkrétní Prováděcí
smlouvy/Objednávky. Cena každé jednotlivé Služby poskytnuté dle konkrétní Prováděcí
smlouvy/Objednávky bude vypočtena jako součin rozsahu příslušné Služby podle
specifikace konkrétní Služby v Prováděcí smlouvě/Objednávce a jednotkové ceny platné
pro příslušnou Službu Poskytovatele. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí,
že jednotková cena se platí za každou, i započatou jednotku, v plné výši, nikoliv ve výši
poměrné.

2.

Objednatel je povinen doplnit Cenu do jím vypracovaného návrhu Prováděcí
smlouvy/Objednávky vždy ve struktuře cena bez DPH, sazba DPH v %, cena vč. DPH,
přičemž účtována daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude vždy ve výši určené
platnými právními předpisy v době poskytnutí zdanitelného plnění.
Čl. VIII
Platební podmínky

1.

Maximální objem všech fakturovaných Služeb nepřesáhne částku 2 240 000 Kč bez DPH.

2.

Objednatel uhradí Poskytovateli Cenu na základě jednotlivých účetních a daňových
dokladů (dále jen „faktura“) vystaveného Poskytovatelem ve dvou originálech, a to
převodním příkazem na účet Poskytovatele. Faktury budou vystaveny na základě
akceptačního protokolu, a to pro každou Prováděcí smlouvu/Objednávku samostatně.

3.

Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet Poskytovatele uvedený
ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu
odesílatele ve prospěch účtu příjemce.

4.

Splatnost faktur vystavených Poskytovatelem je 30 dnů od data doručení faktur
Objednateli. Každá faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle zákona 235/2004 Sb.
a zákona 513/1991 Sb., o účetnictví a dle daňových předpisů. V případě, že faktura
nebude obsahovat potřebné náležitosti, nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje,
je Objednatel oprávněn ji vrátit Poskytovateli k opravě či doplnění. Po vrácení faktury nové
či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.

5.

Poskytovatel tímto bere na vědomí, že Objednatel je organizační složkou státu a jeho stav
účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Poskytovatel souhlasí
s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu Objednatele, dojde k
zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků, a že časová prodleva z
těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto
důvodů vůči Objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě,
že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně Poskytovateli nejpozději
do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.
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6.

Poskytovatel je podle ustanovení § 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, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly
prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů.

7.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany potvrzují, že Poskytovatel nemá v souvislosti s
poskytováním Služeb na základě této Rámcové dohody nárok na úhradu nákladů, které
mu s poskytováním Služeb vznikly a rovněž nemá v této souvislosti nárok na úhradu
jakéhokoliv jiného peněžitého plnění, než je Cena.

Čl. IX
Odpovědnost za vady
1.

Poskytovatel odpovídá za všechny faktické i právní vady, které mají výstupy Služeb nebo
jejich části v okamžiku předání a převzetí výstupů poskytnutých Služeb, přičemž
Objednatel je oprávněn vytknout takové vady ve lhůtě dvaceti čtyř (24) měsíců ode dne
předání a převzetí výstupů poskytnutých Služeb.

2.

Nebude-li Objednatelem stanoveno jinak, je Poskytovatel povinen zahájit odstraňování a
bezplatně odstranit vady výstupů Služeb bez zbytečného odkladu ve lhůtě stanovené ve
výzvě Objednatele nebo poté, co sám vady zjistí, jinak může být provedeno jejich
odstranění Objednatelem nebo třetí osobou na náklady Poskytovatele. Objednatel
nezbavuje Poskytovatele povinnosti zaplatit Objednateli do 15 pracovních dní od obdržení
písemného vyrozumění veškeré další náklady, které mu v této souvislosti vznikly.

3.

Poskytovatel se zavazuje Objednateli bezodkladně oznámit úplné odstranění oznámené
nebo zjištěné vady a je povinen provedenou opravu Objednateli řádně předat. V případě,
že Objednatel bude souhlasit s tím, že vady jsou řádně odstraněny, vydá Poskytovateli
„Potvrzení o odstranění vad.“

Čl. X
Práva a povinnosti smluvních stran
1.

Poskytovatel je povinen provést Služby na svůj náklad a na své nebezpečí.

2.

Objednatel poskytne Poskytovateli účinnou pomoc pro řešení Služeb, mapové nebo jiné
podklady potřebné k vyhotovení Služeb (pokud je má k dispozici).

3.

Objednavatel je oprávněn kdykoliv za trvání této Rámcové dohody zkontrolovat plnění
Služeb, Poskytovatel je povinen mu takovou kontrolu umožnit.

4.

Poskytovatel není oprávněn poskytovat třetím osobám rozpracované Služby ani podklady,
které jsou předmětem Prováděcích smluv/Objednávek.

5.

Předání Služeb bude smluvními stranami vzájemně potvrzeno. Tím okamžikem přechází
na Objednavatele odpovědnost za ztrátu, zničení či zcizení díla.
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6.

Poskytovatel nese nebezpečí škody na zhotovených Službách, a to až do okamžiku
předání Služeb.

7.

Poskytovatel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro odpovědnost za
způsobenou škodu při výkonu své podnikatelské (profesní) činnosti třetím osobám (včetně
Objednatele) s minimální výší pojistného plnění 1 500 000 Kč. Poskytovatel je povinen
zajistit, aby taková pojistná smlouva byla účinná po celou dobu účinnosti této Rámcové
dohody. Před podpisem této Rámcové dohody je Poskytovatel povinen předložit
Objednateli k založení do spisu veřejné zakázky originál či úředně ověřenou kopii pojistné
smlouvy uzavřené Poskytovatelem.

8.

Poskytovatel se zavazuje k úhradě újmy vzniklé výkonem jeho činnosti při zpracování
Služeb vlastníkům, či oprávněným uživatelům dotčených pozemků/budov.

Čl. XI
Smluvní pokuta
1.

Poskytovatel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této Rámcové dohodě
nebo příslušné Prováděcí smlouvě/Objednávce povinen Objednateli uhradit a Objednatel
je oprávněn po Poskytovateli v takovém případě požadovat uhrazení smluvních pokut
takto:
• při prodlení Poskytovatele s řádným provedením a předáním výstupů Služeb nebo
jejich části v termínech uvedených v této Rámcové dohodě nebo v Prováděcí
smlouvě/Objednávce je Objednatel oprávněn po Poskytovateli požadovat zaplacení
smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení;
•

při prodlení Poskytovatele se splněním dodatečné lhůty poskytnuté Objednatelem
nebo dohodnuté smluvními stranami pro odstranění vad zjištěných při předání a
převzetí výstupů Služeb nebo jejich částí, je Objednatel oprávněn po Poskytovateli
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení;

•

při zjištění porušení povinnosti Poskytovatele řádně provést faktické činnosti ve smyslu
této Rámcové dohody, tedy při zjištění rozporu Protokolu ve smyslu Čl. V bod 6 této
Rámcové dohody se skutečným stavem, je Objednatel oprávněn po Poskytovateli
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 15 000 Kč za každý jeden případ porušení
této povinnosti;

•

při porušení povinnosti Poskytovatel mít uzavřenou pojistnou smlouvu ve smyslu Čl. X
odst. 7 této Rámcové dohody je Objednatel oprávněn po Poskytovateli požadovat
zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč za každý jeden den porušení této povinnosti.

•

za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této Rámcové dohody je Poskytovatel povinen
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ
porušení povinnosti.

2. Smluvní pokuta nebo náhrada škody dle této Rámcové dohody je splatná ve lhůtě
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deseti (10) kalendářních dnů ode dne, kdy povinná smluvní strana obdržela výzvu k
její úhradě.
3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v celém rozsahu. Výše
smluvních pokut se do výše náhrady škody nezapočítává.

Čl. XII
Odstoupení od smlouvy
1.

Objednatel je od této Rámcové dohody oprávněn jednostranně odstoupit bez jakýchkoli
sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu, která je potřebná k úhradě
za plnění poskytované podle této Rámcové dohody. Takto však může odstoupit pouze
v případě, pokud Služby od Poskytovatele dosud nepřevzal, nebo v době kratší než 30
dní před sjednaným datem předání Služeb.

2.

Objednatel má právo Rámcovou dohodou vypovědět bez udání důvodu a bez jakýchkoli
sankcí s výpovědní lhůtou v délce tři (3) měsíce, která počne běžet prvním dnem měsíce
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně

3.

Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Rámcové dohody bez jakýchkoliv sankcí v
případě podstatného porušení této smlouvy Poskytovatelem, zejména v případě:
- prodlení s řádným poskytnutím Služeb, po dobu delší než 30 dnů, od doby uvedené
v Prováděcí smlouvě/Objednávce;
- prodlení s řádným protokolárním předáním Služby delším než 30 dnů, od doby
uvedené v Prováděcí smlouvě/Objednávce;
- porušení smluvní povinnosti dle této Rámcové dohody, které nebude odstraněno ani
v dodatečné lhůtě 14 dnů.

4.

Objednatel je oprávněn odstoupit od této Rámcové dohody v případě, kdy vyjde najevo,
že Poskytovatel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které
by měly zřejmý vliv na výběr Poskytovatele pro uzavření Rámcové dohody.

5.

Smluvní strany jsou oprávněny od této Rámcové dohody odstoupit za podmínek
stanovených občanským zákoníkem, nebo jinými právními předpisy.

6.

Odstoupení od této Rámcové dohody musí být učiněno písemným oznámením o
odstoupení od této Rámcové dohody druhé straně. Účinky odstoupení nastávají dnem
doručení druhé straně.

Čl. XIII
Poddodavatelé a zaměstnanci Poskytovatele
1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby sám, nebo s využitím svých zaměstnanců či
poddodavatelů uvedených v Seznamu poddodavatelů. Při poskytování Služeb jinou
osobou má Poskytovatel odpovědnost, jako by Služby poskytoval sám.
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2. Jakákoliv dodatečná změna osoby poddodavatele nebo rozsahu plnění svěřeného
poddodavateli musí být předem písemně schválena Objednatelem.
Čl. XIV
Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací
1. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy bude mít
Poskytovatel přístup k informacím Státního pozemkového úřadu, které jsou nezbytné k
plnění Smlouvy, včetně osobních údajů v nich obsažených. Poskytovatel se tak stává
zpracovatelem těchto informací, včetně osobních údajů a zavazuje se, že s těmito údaji
bude dále nakládáno podle platných právních předpisů, zejména v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o
zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů nebo zákonným předpisem, který
tento zákon nahradí.
2. V průběhu poskytování Služeb, není Poskytovatel oprávněn poskytovat výsledky činnosti
jiným osobám než účastníkům řízení, Objednateli a správním úřadům. Poskytovatel se
zavazuje během plnění dle této Rámcové dohody i po ukončení této Rámcové dohody,
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v
souvislosti s plněním smlouvy (poskytováním Služeb).

Čl. XV
Závěrečná ustanovení

1. Tuto Rámcovou dohodu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně
číslovanými dodatky podepsanými osobami oprávněnými jednat ve věcech této Rámcové
dohody, smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu Rámcové dohody
nepovažují.
2. Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem
jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňovaní těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto
Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv
objednatel.
3. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků
přidělených ze státního rozpočtu. Při přerušení prací ze strany Objednatele se provede
inventarizace rozpracovanosti a tyto práce budou v této výši uhrazeny na základě
oboustranně potvrzeného protokolu.
4. Není-li v této Rámcové dohodě uvedeno jinak, řídí se všechny vztahy mezi smluvními
stranami ustanovením Občanského zákoníku a předpisy s ním souvisejícími.
5. Tato Rámcová dohoda je uzavřena v písemné formě, text je tvořen souborem
elektronických dat, který smluvní strany podepisují zaručenými elektronickými podpisy
založenými na kvalifikovaném certifikátu.
6. Tato Rámcová dohoda je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují
svými podpisy.
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Za Objednatele

Za Poskytovatele č. 1

V Ostravě

V Praze

..………………………………
Mgr. Dana Lišková
ředitelka KPÚ pro MSK

…………..………………………...
Ing. Jan Cihlář Ing. Jiří Frýba
členové představenstva VRV

Za Poskytovatele č. 2

V Luhačovicích

…………..………………………...
Ing. Stanislav Mudrák, jednatel
MDP GEO, s.r.o.
Za Poskytovatele č. 3

V Úvalech

…………..………………………...
Ing. Jaroslav Vrzák, jednatel
HG partner s.r.o.

Příloha č. 1 - Vzor Výzvy
Příloha č. 2a) - Vzor Prováděcí smlouvy
Příloha č. 2b) - Vzor Objednávky
Příloha č. 3 - Specifikace poptávaných služeb
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Příloha č. 1 - Vzor Výzvy
VÝZVA

k předložení návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy/Objednávky. na plnění veřejné zakázky
s názvem „Zpracování dokumentace vodního díla pro Moravskoslezský, Olomoucký a
Zlínský kraj“
Zadavatel:
Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro
Moravskoslezský kraj, se sídlem: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava, IČO: 01312774 (dále
jen „Objednatel“);
tímto v souladu s Čl. IV bod 2. Rámcové dohody na poskytování geodetických služeb uzavřené
dne [*] pod číslem [*] (dále jen „Rámcová dohoda“), vyzývá Poskytovatele:
a) “Název Poskytovatele“, se sídlem …………. IČO: …..
(dále jen „Poskytovatel“),
v rámci předmětu plnění nadepsané veřejné zakázky, který je specifikovaný v Rámcové dohodě a
který spočívá v poskytování následujících Služeb:
[bude doplněna specifikace poskytovaných Služeb)

(dále společně jen „Služby“)
k přijetí návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy/objednávky na realizaci výše uvedených Služeb;
a to
a) pro …. (zde bude konkrétní specifikace poptávané Služby), přičemž
b) výstup z poskytnuté Služby je Poskytovatel povinen předložit dle čl. VI bod 2 Rámcové
dohody do šesti měsíců ode dne uzavření Prováděcí Smlouvy / přijetí Objednávky;
přičemž návrh Prováděcí smlouvy/objednávky musí Poskytovatel potvrdit Objednateli ve lhůtě 14

kalendářních dnů od doručení této Výzvy, a zaslat zpět Objednateli.
Pojmy použité v této Výzvě mají význam daný jim v Rámcové dohodě, není-li stanoveno jinak.

14

Příloha č. 2a
Vzor Prováděcí smlouvy
SMLOUVA NA ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VODNÍHO DÍLA

Smluvní strany:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
IČO: 01312774
bank. spojení: Česká národní banka, č. účtu: 3723001/0710
jejímž jménem jedná: Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro MSK,
Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
(dále jen „Objednatel“)
číslo smlouvy: ___

a

___
se sídlem ___
IČO: ___, DIČ: ___
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ___ soudem v ___,
oddíl ___, vložka ___
Bank. spojení: ___, č. účtu ___
jejímž jménem jedná: ___
(dále jen „Poskytovatel“)

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu o poskytnutí služeb v souladu s ustanovením § 1746
odst. 2 a 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů
(dále jen „Prováděcí smlouva“)
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s
úmyslem být touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění
Prováděcí smlouvy
1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Objednatel, Poskytovatel a další smluvní strany uzavřeli dne ……………. Rámcovou
dohodou, jejímž účelem je zajistit pro Objednatele poskytování plnění
specifikovaného v Čl. III bod 2. Rámcové dohody.
Objednatel postupem dle Čl. IV. Rámcové dohody vyzval Poskytovatele, aby
poskytoval plnění specifikované níže v této Prováděcí smlouvě, a uzavřením
této Prováděcí smlouvy mu na základě Rámcové dohody zadává provést
příslušné Služby.

2.

PŘEDMĚT SMLOUVY
Poskytovatel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje k poskytování následujících
Služeb:
[bude doplněna specifikace poskytovaných Služeb; případně odkazem na
Přílohu č. 1 této Prováděcí smlouvy]
(dále jen „Služby“).
Objednatel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje zaplatit Poskytovateli za Služby
cenu stanovenou na základě jednotkové ceny uvedené v odst. 3. této
Prováděcí smlouvy určenou v souladu s Čl. VII Rámcové dohody.

3.

CENA SLUŽEB
Cena je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

4.

Položka

Cena v Kč bez
DPH

Sazba DPH v %

Cena v Kč vč.
DPH

[bude
doplněno]

[bude doplněno]

[bude doplněno]

[bude doplněno]

CELKEM:

[bude doplněno]

[bude doplněno]

[bude doplněno]

TERMÍN PŘEDÁNÍ VÝSTUPU SLUŽEB

Poskytovatel se zavazuje, že výstupy Služeb Objednateli předá do: [bude doplněno]
5.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou upraveny v této Prováděcí smlouvě,
se řídí Rámcovou dohodou. V případě rozporu mezi touto Prováděcí smlouvou
a Rámcovou dohodou se použijí ustanovení této Prováděcí smlouvy, ledaže by
z Rámcové dohody či z příslušných právních předpisů vyplývalo jinak.
Není-li v této Prováděcí smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak,
mají veškeré pojmy definované v Rámcové dohodě a použité v této Prováděcí
smlouvě stejný význam jako v Rámcové dohodě.
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Tato Prováděcí smlouva spolu s příslušnými ustanoveními Rámcové dohody
představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Prováděcí
smlouvy. Lze ji měnit či doplňovat pouze na základě písemných očíslovaných
dodatků, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do ……………….…., lze ji zrušit písemnou
dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí s xxx měsíční výpovědní
lhůtou.
Nedílnou součástí této Prováděcí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Specifikace Služeb
Příloha č. x: případně jiné přílohy
Tato Prováděcí smlouva je uzavřena ve dvou (2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní
strana obdrží jedno (1) vyhotovení.
Tato Prováděcí Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 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. Smluvní strany se dohodly, že tuto Smlouvu zašle správci
registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem
souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.
Objednatel

Poskytovatel

V Ostravě dne ________

V _______ dne ________

......................................................................
Mgr. Dana Lišková

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

ředitelka KPÚ pro MSK

[BUDE DOPLNĚNO]

Česká republika – Státní pozemkový úřad
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Příloha č. 2b

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

__________________________________________________________________________
______________________________________________________
Naše značka:
Vyřizuje:
Tel:
E-mail: …………….@spucr.cz
Datum:

xxxxx

OBJEDNÁVKA
Objednatel:
Česká republika-Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Se sídlem Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
IČO: 01312774
Poskytovatel:
Název:
IČO:
Sídlo:
Na základě Rámcové dohody č.………..uzavřené dne ………….(dále jen „Rámcová dohoda“)
mezi Objednatelem a Poskytovatelem, tímto objednáváme u shora uvedeného Poskytovatele
následující Služby:
[bude doplněna specifikace poskytovaných Služeb; případně odkazem na Přílohu č. 1 této
Objednávky]
Cena služeb
Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za Služby cenu stanovenou na základě
jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 3 Rámcové dohody, v souladu s Čl.VII Rámcové
dohody.
Celková Cena za poskytnutí Služeb činí…………….Kč bez DPH
Termín předání výstupu služeb:
Poskytovatel se zavazuje, že výstupy Služeb Objednateli předá do:
Kontaktní osoba objednatele:
Fakturační údaje (obligatorní náležitosti faktury):
Obchodní firma Poskytovatele
Cena bez DPH, rozpis částky DPH podle sazby
Číslo účtu Poskytovatele
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Objednatel je povinen uhradit Poskytovateli cenu za poskytnutí Služby jen po jejich řádném
poskytnutí, a to na základě daňového dokladu vystaveného Poskytovatelem (dále jen
„faktura“). Přílohou faktury musí být Objednatelem a Poskytovatelem potvrzený předávací
protokol o provedení služby. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena.
Nedílnou součástí této Objednávky jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Specifikace Služeb
Příloha č. x: Případně jiné přílohy

S pozdravem

………………………………..
Mgr. Dana Lišková
ředitelka KPÚ pro MSK
Česká republika – Státní pozemkový úřad

Potvrzení objednávky Poskytovatelem:
Osoba oprávněná jednat za Poskytovatele svým podpisem stvrzuje přijetí objednávky a souhlasí
s provedením objednaného plnění v souladu s rámcovou smlouvou a dle výše uvedených podmínek.

V ……..… dne …………….

…………………………..
[BUDE DOPLNĚNO]
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Příloha č. 3
Specifikace poptávaných služeb – Poskytovatel č. 1

Číslo

Položka

Měrná
jednotka

Cena za MJ
v Kč bez
DPH
4 750,-

Výše
DPH v Kč
997,50

Cena MJ
v Kč vč.
DPH
5 747,50

1.

Vyhotovení
100 bm nové
geometrického plánu na hranice
zaměření vodního díla / pozemků
stavby hráze

2.

Zpracování
zjednodušené
dokumentace vodního
díla (pasportu) včetně
podání žádosti a získání
1 ha
ověření pasportu,
zpracování
výškopisného a
polohopisného
zaměření vodního díla,
stanovení rozlivu
vodního díla při
maximálním nadržení,
posouzení bezpečnosti
vodního díla při povodni

16 000,-

3 360,-

19 360,-

3.

Podání žádosti a
získání povolení
k nakládání
s povrchovými vodami –
k jejich vzdouvání a
akumulaci

1 ks

6 400,-

1 344,-

7 744,-

4.

Zpracování
manipulačního řádu
vodního díla včetně
schválení vodoprávním
úřadem

1 ks

16 000,-

3 360,-

19 360,-
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Specifikace poptávaných služeb – Poskytovatel č. 2

Číslo

Položka

Měrná
jednotka

Cena za MJ
v Kč bez
DPH
5 000,-

Výše
DPH v Kč
1 050,-

Cena MJ
v Kč vč.
DPH
6 050,-

1.

Vyhotovení
100 bm nové
geometrického plánu na hranice
zaměření vodního díla / pozemků
stavby hráze

2.

Zpracování
zjednodušené
dokumentace vodního
díla (pasportu) včetně
podání žádosti a získání
1 ha
ověření pasportu,
zpracování
výškopisného a
polohopisného
zaměření vodního díla,
stanovení rozlivu
vodního díla při
maximálním nadržení,
posouzení bezpečnosti
vodního díla při povodni

15 000,-

3 150,-

18 150,-

3.

Podání žádosti a
získání povolení
k nakládání
s povrchovými vodami –
k jejich vzdouvání a
akumulaci

1 ks

60 000,-

12 600,-

72 600,-

4.

Zpracování
manipulačního řádu
vodního díla včetně
schválení vodoprávním
úřadem

1 ks

24 500,-

5 145,-

29 645,-
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Specifikace poptávaných služeb – Poskytovatel č. 3

Číslo

Položka

Měrná
jednotka

Cena za MJ
v Kč bez
DPH
8 500,-

Výše
DPH v Kč
1 785,-

Cena MJ
v Kč vč.
DPH
10 285,-

1.

Vyhotovení
100 bm nové
geometrického plánu na hranice
zaměření vodního díla / pozemků
stavby hráze

2.

Zpracování
zjednodušené
dokumentace vodního
díla (pasportu) včetně
podání žádosti a získání
1 ha
ověření pasportu,
zpracování
výškopisného a
polohopisného
zaměření vodního díla,
stanovení rozlivu
vodního díla při
maximálním nadržení,
posouzení bezpečnosti
vodního díla při povodni

52 000,-

10 920,-

62 920,-

3.

Podání žádosti a
získání povolení
k nakládání
s povrchovými vodami –
k jejich vzdouvání a
akumulaci

1 ks

14 000,-

2 940,-

16 940,-

4.

Zpracování
manipulačního řádu
vodního díla včetně
schválení vodoprávním
úřadem

1 ks

16 000,-

3 360,-

19 360,-
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