
Smlouva o dílo 
(§ 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.) 

To/01/2017 
 

I. 
Smluvní strany 

 
1. Objednatel: 
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. 
sídlo: Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín 
zastoupená: RNDr. Pavlem Koubkem, CSc., ředitelem a. s. 
na základě Plné moci ze dne 04.06.2015 
IČ: 494545444 
DIČ: CZ49454544 
Společnost zapsaná v OR na KS v Brně, oddíl B, vložka 1168 
 
2. Zhotovitel: 
Petr Toman, 
Sídlo: Zelničky 1085, 696 02 Ratíškovice 
IČ: 01943065 
Živnostenský list vydal Městský úřad Hodonín, obecní živnostenský úřad, 695 35 
Hodonín, pod č.j. OŽÚ/16879, 16882, 16885/2013 
Není plátce DPH. 
 

II. 
Předmět smlouvy 

 
Zhotovitel se pro objednatele zavazuje provést tuto práci: 
Poradenská činnost v oblasti provozu energetických zařízení, tj. 
- Uzavírání obchodních smluv na dodávky el. energie a ZP. 
- Sjednávání a úprava odběrných diagramů el. energie a ZP. 
- Změny a úpravy sazeb el. energie a ZP. 
- Podávání žádostí na EON týkajících se nových odběrů, úprav technických maxim 

a změny sazeb. 
- Zajišťování evidence kogenerační jednotky CENTO 21 kW (zasílání měsíčních 

hlášení – OTE licence). 
- Zajišťování evidence kogenerační jednotky CENTO 125 kW (zasílání měsíčních 

hlášení – OTE licence). 
- Zajišťování evidence elektrovoltaických elektráren, tj. 
- a) ČOV Hodonín 
- b) ÚV Moravská Nová Ves 
- c) ČOV Bzenec 
- d) ÚV Bzenec – Přívoz 
- Poradenská činnost v oblasti provozu energetických zařízení. 
- Výpomoc při plánování energií 
- Případný zástup za nemoc, ŘD atd. 

Případně další služby a měsíční finanční částky budou upřesněny po dohodě s vedením. 



III. 
Cena plnění 

 
1. Cena za práci uvedenou v čl. II. se sjednává ve výši 10 000 Kč za měsíc. 
2. Způsob placení – příkazem k úhradě na základě daňového dokladu – faktury 

vystavené zhotovitelem se splatností 30 dnů od data zdanitelného plnění. 
 
 

IV. 
Platnost smlouvy, výpověď 

 
 

1) Tato smlouva vstupuje v platnost i účinnost od 1. 1. 2017 
2) Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 
3) Výpovědní doba činí 90 dnů a to v písemné formě doporučeného dopisu na výše 

uvedené adresy. Výpověď začíná běžet následující měsíc po dni podání. 
 

 
V. 

Ostatní ujednání 
 

 
 

1. Dodavatel se zavazuje provádět práce uvedené v čl. II v požadovaných lhůtách, 
termínech a kvalitě. 

2. Odběratel stanoví konkrétního zaměstnance, který bude od dodavatele práci přebírat 
a zadávat další požadavky. Tímto zaměstnancem je pověřená osoba TPN – ing. Petr 
Suchý. U tohoto zaměstnance budou uloženy veškeré písemnosti související s touto 
smlouvou. Uvedený zaměstnance je povinen kontrolovat, přebírat a dávat souhlas 
k úhradě předložených faktur zhotovitelem před úhradou za provedené práce 
uvedené v čl. II. 

3. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ust. § 2586 a násl. zák. č. 
89/2012 Sb. Občanského  zákoníku 

4. Smlouva se řídí českým právem a české soudy jsou příslušné k rozhodování 
veškerých případných sporů. 

5. Smlouva je vyhotovena ve dvojím vyhotovení, z nichž každá smluvní strana obdrží 
jedno vyhotovení. 

6. K platnosti této smlouvy je třeba dohody smluvních stran o celém jejím obsahu. 
Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 

7. Změny a dodatky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými a číslovanými 
dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou stran. 

8. Uvedené činnost v této smlouvě je povinen zhotovitel provádět v souladu se zákonem 
a touto smlouvou tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele ke 
škodám na majetku objednatele či sankcím ze strany kontrolních orgánů. V případě, 
že se tak stane, má zhotovitel povinnost tuto škodu plně nahradit objednateli. 
Zhotovitel by měl být pro tento případ pojištěný. 



9. Účastníci prokázali svoji právní subjektivitu výpisem z živnostenského rejstříku a 
živnostenským listem. 

10. Po dohodě smluvních stran je možné smlouvu opětovně prodloužit. 
11. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva a její budoucí případné dodatky budou 

kupujícím - objednatelem uveřejněny ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 
neboť objednatel je povinným subjektem dle citovaného zákona. Zhotovitel je povinen 
nejpozději při podpisu této smlouvy objednatele písemně upozornit na případné 
obchodní tajemství a jiné chráněné údaje obsažené ve smlouvě, které budou 
následně v uveřejňovaném textu anonymizovány. 

12. Smlouva bude zveřejněna v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv a 
druhá smluvní strana sdělí, co považuje za obchodní tajemství dle § 504 zák. č. 
89/2012 Sb. obč. zák. 

13. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 
Autentičnost této smlouvy potvrzují svými vlastnoručními podpisy.  

 
 
 
 
 
V Hodoníně  18. 11. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ………………………………………     ……………………………………… 

Zhotovitel      objednatel 
                      Petr Toman                                                   RNDr. Pavel Koubek, CSc. 


