
Dodatek č. 1 

Ke smlouvě o dílo č. JOOSOA17; č. j: ZU/00030/2018 

Objednatel: 

zveřejněné dne 10 . 1. 
r,y.lf. 

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., Žižkova 832, 581 51 Havlíčkův Brod 
IČ: 48173002 DIČ: CZ48173002, plátce DPH 

Zdravotní ustav se sídlem v C 
e_racoviště Ji hlava 
Doruceno: 23.01.2019 
ZU/01872/2019 
listy: 1 pnlohy: 
druh:dod. c. 1 ke sml. o dilo (na 

Ill llllllllll lllll lllllllllllllll li 11111111111111111 
zusoes743ab04e 

Firma je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 971 

Zastoupen: 

a 

Zhotovitel: 

  

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČ: 71009396 DIČ: CZ71009396, plátce DPH 
Státní příspěvková organizace, zřízená ze zákona, nezapsaná v OR. 
Zastoupen: Ing. Eduard Ježo, ředitel 

Tímto dodatkem č. 1 se prodlužuje platnost smlouvy od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. 
Jednotkové ceny za rozbory jsou uvedeny v příloze č. 1. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění 
v Registru smluv, nejdříve však 1. 1. 2019. 

Dodatek č . 1 je vyhotoven ve dvou exemplářích, přičemž každý z nich má platnost originálu. 
Jedno vyhotovení si ponechá objednatel a jedno zhotovitel. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou Všeobecné obchodní podmínky zhotovitele ze dne 9. 12. 2016 
uvedené v příloze č. 2. 

V Havlíčkově Brodě, dn~ ~~ ... ~!: ... 2019 

Razítko a podpis objednatele: 
\!OOOVO!JY a KAi\lALIZACE 

i-!.~viíčka.Jv Brod a s 
Žižkova <>5 -'; H;vlí~k6v Brod 
Te
· .-

O 2. D1. 2019 
V Ostravě, dne ......... ............ . . 

Razítko a podpis zhotovitele: 

.Zr; í;·Jc~r.í íis·:íi\.' :-;e ~friie:n v Osira·11ě 
Partyzánské 11árn . 7, 702 00 Ostrava 

ředitel 
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Příloha č. 1 

V souladu se zněním novely č. 70/2018 platné od 27.4.2018 vyhlášky č. 252/2004 Sb. Vyhláška, kterou 
se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody se 

příloha č. 1 smlouvy o dílo č. J0050A17; č. j: ZU/00030/2018, zveřejněné dne 16. 1. 2018 upravuje 

takto: 

platí pro jeden vzorek 

UR 

r 

TK 

HL* 

UP 
p 

VMP** 

*rozsah HL nahradil původní rozsah MZ, **nový rozsah VMP = vybrané metabolity pesticidů 

Ostatní ustanovení uvedené v platné smlouvě se nemění. 
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Příloha č. 2 

Všeobecné obchodní podmínky Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě 
1. Obecná ustano,•ení 
I. I T)·to ,·kobccnč obchod ni podmink)' {d3IC" jt·n „VOP"') ob,o.huji 

obtcn.i ujedn3ni, týk.;1jid St' postupu při uzavlr.ini smluY (d.'llt 
jl'n „pi"ťd s mlu\·n í ujt'dn ;iini") a ob'-•1hu smluvních \'Z l o1 hů u ,mluv 
n:i. provt'Jeni l.1boratornich analýz, po~udků, t'X pcrHz (dále jen 
"Smlou\'a o dílo" nebo "smlouva"') a s l;inm•i po<lrobnou úpra\'u 
prj\• a po\'innostl smluYních slnn "rdmci jejich spolupnke. 

1..2 Trto vor liC' pouiijí pro Upn,·u smluYnich „ri:1.1hů \' případě . ir 
na n~ odkazuj, pfislu,ná Objedm1vka nebo Srnlou,·;.1, o dilo. pti
padnč pokud 7. jcdni\ni stran \·~·ply,·.i vůle se jimi řiJil. 

.2.7 Zhoto,·ih:l neni \" prodleni se zhotonmim Dila orní neodpo\•id:i za 
škodu,. piipadč, ie mu Yt' splnřni pm·inno!ili zr smlou,·r J ofas. 
ně nebo trnle z;ibránila mimot..idná nepřed,·ídatdn:.i a ntpte· 
kon.tlclni překii'i:b ,·zni kl á nezhis!C" na ,ieho ,·ůli li z ,•. pf ipady 
.syt.U moci"'). Z.i Yysši moc S(' pro Učely pNdmětnj'th smlu"nich 
v.:tahů po,:ažuji n,1pt. ii,•dni pohromy. nC"pfiznh·C klimatické 
rodminky zn,moi1)ujici nebo 2nť'$nadi1ujici pro'ťedeni pítdmt· 
IU Dll.l. Nastane-li ptlp.ad IZ\' . .. ,·y.BI moci„ za\•azují Se! smlu,·ní 
stranrupra\•it smluYnJ \'Ztah ptlmCknť konlrčlnim okolnostem 
Yyi ~í moci ta k, aby bylo dn...a:t.rno Učdu lilo smlc,uvy. Nedojde'· 
li L:. dohodě, mO. str.rna, kte r.1 se ,·rUí moci dO\•olala, pr;l\·o od 
,rulou,·>' odsloupit. 

1.., Smlurnirni stn:an.:.mi jsou; z.i.L:.:.znlk J.iko Objednatel na stranť' 
jt'Jnl:' a Zdravolni ůsl :n· ~e ~ldlem ,. Ostra\'C jako Zhotorild na 
stra11ě druhé. Ptitom pro ůčd)' těchto \'OP plalt, že Objedna
tl'lt"m můie hýl pmu:c oso ba, kkr.1 vplupuje ,. pmlan.•nl poJ- 3.J 
nikardc pti své podnibcelské i.'.lnnosti . VOP se ml\·;;ijl součásti 
přt'dim1lun1ích ujC"Jn3ní okamiíkem zah.ijcní 11:,h1 0 jrdnáni 
mai Zhoto\'itclem a Objcdmtelcm" součólsti smluv okamiikem 
jC"jidi u:r.avíení. 

3. Př<d;\ní Díla 
Dílo jl' dokon~eno vyholuwnim pist'mnl:'ho Protokolu (7Apisu, 
osYMčcní, attstu apod.),. poiado\'llněm rozsahu a ia11litC odpo
,•íd .ijicí systčmu jako~li. Po řádném dokončeni Dila Jlt' milom')' 
předá Zhoto\'itd Dilo Objednateli. ObjC"dna.tel jt poYinen dokon· 
čenl:' dilo pfenit. 

1..1 Sm!u,·ni ,·zt,1h m ez i Objednatelem a Zh.oto\'ilekm, defino,·;in)• 
,. čl. I.I třchto VOP, se fidí zákont"m č. 89/201:? Sb., obi!:rnský 
zJkonik. ve měn! puzJl'.-j šk:h pftdpisů. (d;iJe jen „ob,ansk)' z.íko· 
nik" nebo „ubč. zák."). 

1.5 N,.l\·rh na uu\'řeni smlouvy můie mlt podobu: 
a) nabidky Zlmto,·ilele dorutent' ObjcJnatdi, jcjíi s.ouč ,\sti 

jsou t)•to \/OP. nebo fa to nabidk.1 na znCui VOP odkazuje. 
přičC"mi. lC':xt VOP je ObjcJn;itdi vdejn~ Justupny n~ webu
\'ých :nr.i nk:ich Zholovitek, 

b) nabídk}' (objt'dmh-k)') Objednatele J o rut~nl:' ZhuloYitdi. u 
kterč je p,1trná Yůle Objedn.11cle řidit S< těmito VOP. 

c) minhu zněni Smlou,·v o Jil o. 
Nabidka musf JL'dnozn11C

0

nt idenriflko\·at osobu. kter.i Jl ~IIH, 

musl jcdnomafoč určovat prt:Jmč1 plnční (Oilo) . způsob )jt"d· 
nfoi ceny tJila , musl b)1 plsemn:i {I n použili elek1ronick)'ch 
pros lil'dků) a d urute,1:í druh!? s ira nt'. 

l.ó K uza\'teni smlu,·niho \"zt.1hu (Smlou\')' o dílo) mezi Zho10,·ite· 
IC"rn a ob;cJnaldcm J ochizl: 
a) písemným po1vrzcnim {akceptaci) nabíJky Zholo\'ildeOb· 

jťdnatclt"m, nt'bo akcl.'plad nabiJky/objt"dn.hkr Objcdnate
lc Zhoto\'itelcm, 

b) za h.ijcním n:-alizact" Dila Zholo\'ilelrm na i:ikfadit objed
natelem doručené nabidk)·/objcdn.iYky. Ncni-li n.ibiJk.J I 
objedn;h•ka pfijala \'ýslo,·nť, projC"\'Uje Objedna1el s.ouhla s 
s obs;i,hcm tčchto VOP z:ahóljenim realizace Dila. 

c) podpisem pi~mnt:' SmluU\.")' o ,.fllo. 
Pozdni ptijerf m.\ účlnk}' včasn,1ho ptijctl. ji:nliie nanhov~tcl 
nabMky o lakovl akceptad lwz mlldaJu iileipoň ů11n t vyrozumí 
druhou smlurni str.lnu, sti m. ir přijeti po,·aiujc za ,•Casnč, nebo 
se začne choval ,·,c: shodč s nabidkou. 

1.7 Pokud n.ibidka ncni akctp1ov;.inn bezvýhndně. smlu,·ni ntah 
fll'\'1.nil,;;i . V ptipadč,ie navrho\·;,lcl ptipoji k nabldce, re>p. min
hu smlou\'y sv( protininhy nebo dodatky, vznik.i smlu\·ni ,"?tah 
ai \' okamžiku poh·runi 1řd110 nánhí.i ze s lra ny adreslilil nabld· 
ky. a to i,. ptlpJdetako,•tho dod.:itku . ,i·hrnd)', omezeni nebo jinl
změnr, kll'rc= poJsi.unč: n~r11čnl poJmlnky nabidl)·· 

1.8 Odk.iie-li Objednatel,. přcdloi:rnC' nabldce nrbo při příjeli n:J· 
bídky na své obchodni podmínky, k.1crt' odporuji těmtc, VOP, 
je sml0\1\·a pfesto uza\·frn;1 s obsahem urCcný m ,· tom rozsahu. 
v jakém oboji obchodní poJminky nejsou,, ro1.poru. Vz.ijc-mné 
rozpornč nebo neurčil( u stomonmi obchodních podmínek se 
neupl.1tnl. To plall i v ptlpad~. h• takov}· postup obchoJnl pod
mínky O bjednalcle ,·ylučuji. Kterákoli Z<" mduvnkh stran viak 
můie J o J (ttí) ka.lend:Hnlch Jnů po :llceplaci nabidk)' pís~mn'I! 
sdčlit druhé slr,j,nC', ie lt'nlo pm,tup odmil3; V lakovCm připadč 
smlou\';'I uzavřena neni. 

1.IJ J( -li n;inh na ur,a,•fcni smlom')' pfcJlohn ObjeJ11.11di aJhez-
111111 (formuláto\·)\111) způ.!iobl'm , Smlu,·ni strany timlo \.'ylučuji 
u"i.iti § 1799 a~ 1800 obl. zák. 

2. Provádčni Díla 
1.1 Zholo\'itd posturu.ic při pro\'idtni dila s;imostal ni:, řidni 

a v sou ladu 1( vi l'mi plalnými prá\'Ofmi předpis)·, os vé-dčC"nirni 

o a kreditaci a autorizaci, s ft'chnick)'mi a halilati\'nimi norma· 
mi, smlou,·ou a ptt'danými podkladr. 

2 . .2 J(·li k provedeni Olla \ ' )'illdo\'llnil součinnost Objednatele 
(např. Jod3ním ..-,.orkú, pttdloienim projektové dolumenlace 
nebo ro1.hodr1utl $pri ,·nich org,inU, přítom nos li na mislč Setře
ni, zajiš!č-nfm vstupu a ,·jezdu Jo mls111 zholovovíini dlfa apoJ.) 
a Objt'dl13kl pol.ldov.inou rnu(iunost ,·č;;u neposk)·tn~. prodlu
iujC" se J oba plnfnl o prod!(ni Objednalde z tilulu pozdniho po· 
sk)· trrnli j.:hu součinno!li. Allemath·ni si Zhotovift:I ' ')'hrazuje 
právo od Smlou,·,· odstoupil dk CL 6.1 a upliltnit na Objednateli 
cenu prnd, ,•ykonan)·ch proObjcdnalde ke dni odstoupeni , Cimi 
neni dottcn nárok Zhotovitelt' na náhradu vzniklé tkod)". 

.2.J Zlmto,·ild je pted zapoCl'IJm Dila po\·inens \'rnaloienim odbor
né pl:'~e zjisti1, 1,h Udntmu provC"dtni Dila ntbráni i:ádni skr~·té 
přckižky. lejich připadnou existenci je po,•i nen bez zbyl~(nčho 
odkladu omámit Objrdnal~li a na\'rhnoul altt'rnatirni fdmi. 
\I lomlo případ(' !lc prodlui.uji lhUt)' k provedeni Díla. V piipadi?, 
'J.e skq•ti! ptekáik)' nemohly být s odbornou pčti zji!1én)' pted 
započetím Dil.1 n i'.hofo\'itd po jejich zjiilt:ní bet 2bylténčho 
odkladu upozorni ObjtJnntelt: na jejich exlslcnci . proJlu tujt JC' 

ro\'na ttn11fn provedeni Dila, a to o dobu od ťhemntho upozor· 
nčnl Objednardt n~ l)' lo ptekáiky de> jejich o dl tranéni. 

2.-1 Zho1ovitel se 1 . .a,·a1.uje sJl:lil Objrdn,lleli na \·)·1.\'U stav pro\'.\Jtnl 
l)i111.a jeho jtdnolliYých l:hli a\' příp,1Jě výskytu .1hernali\'nkh 
moinos ti provedeni llilo \.' )·t.ldal si o\l Objtdm:ilclt lmncC"pčnl 
sch\•;\Jenl lohoto způsobu provedC'ni. 

2.5 Zhot,1\'itd si n;a ,·1:i stní náklad)·op.itři \'iechny pumůcky. n.i, lro· 
je a materiály nezbytné' k pro\·cdrni Dil.1 ,. souladu se .!i Ollouvou, 
~ \')'jimkou malni.\lU a \'Zorků, poskylnulých za ůčdC"m labora
torniho lkoumini Objednalelcm. 

2.6 Zhu10,·itd si ,·yhrazuje prá\'o rt".ilizo,·ut Dllo ndm jd10Nst pro· 
s ttednict,·im plni' kv.alifiko,·an(ho subdodilvatde. 

3.2 ~ ptcdáni díla můie dojit: odeslinim prosttednictvim držitele 
po! toml liccncc- n;a adresu sfdfa, mlsta podnikini ntbo na ad 
rtsu uvedenou ,·e smlou,·t. d:ilt odesl:inim elt-klronid.ou cestou 
nebo osobním ptt"Ji nim na pracu,·i ; 1i Zho10,·itdt: proli podphu 
opr.1vn(nt: osoby. Dílo lze předat rovnči zasMnim na dobírku. 
Ntní-li Smlouvou ~lano\'eno jinak, o~obni přťd.1ni sc m.ku1el
óuje m, prllcoYiš.li Zhoto,·ltek. V případ(', ie si Objrdnilt~I Dílo 
z.;;ulan~ prm.UrdnU.:h'ím driildC" poUu\'11i lktncr ne,y.neJnt 
a;(' Zhoto,•iteli s touto pou1.imkou ,·r;.iccno. po\'ažujc .se Dilo za 
doru(rnt dnl'm jeho vr..icrní. Nl'určujC"·li zpllsob picdáni DHa 
s mlou,·J ,1·s lo\'nt', je volba způsobu doručení ponechjna no roz
hodnuti Zholovitelt. 

."d V ptipadt, 1e 2:11rv.1ni smlouvy \'Znlknou d(n·odnc pochybnO$.· 
ti o schopnosti Objcdnalcle uhradit cenu Dila, mi.Ji " Zho1ovi1d 
uplatnil z::idrto,'.aci pr~,·o k prm•t'denl!'mu Dilu. \' fako,·ém ptl· 
p.;aJc? Zhotm·iltl ukoJKC"né Dílo neptC"dá a l>czoJklildnč phemnt 
Objtdnatele vyrozuml o upbtněni zadržo\·.1cího pr.iva. 

4. Cena díla a platební podmínky 
·I.I Smluvni st r.1nr se mohou dohodnout na posk)1nuti z.:iloh>·· a lo 

ai do \')';e 100% ceny Jila nebo na posk)·tnuti 1..ivda\•k u. 
-1.2 Objednatel uhr~Ji Zhotoviteli u řádu(' pro\'edené Diloccnuspt'· 

cifiklwanou n smk1u,·i. Ct'na za Dllo z:.ahrnujt" ,·dkrr.! čirumsli 

,·ymezcnl' smlou\'ou a ndzc ji mí:nit a upra,·o,·at jiným způso
bem nti dohodou smlu,•nich str.m. Yyjm;i, případu. kdy jl' cena 
za Dllo sjedná.na odhadem (viz čl. -1.'1) . V přlp.:ride. 7.e součásti 
smlom·y(popř. podkladt'm pro pro,·C"dC"nl Pli.a) jl' Cenová nabid
la s jednotloY}'m rozpočt em. po\·;rž:ujc se. ltnto rozpočet, neni -li 
milouvou slano\·e1w jinak. :t.;i rozp<>td, u nC'ji otni 1.aručen;i jeho 
úplnost. ZhotoYitd můi:t po:b.dO\·ar z,·j·leni ccuy. objevi.Ji se pti 
pro,·.iJCni Díla polhba činnosti J o ro2pot1u oe:iahrnul)\:h. Ob
je-doatel mú!e 1,ez zbytečntho odkladu odstoupil od smlouv,·, 
ro}.adujť-li Zho10,·ikl zvjiffli o ťicc nci: 20 % c-C"n)· podle pů.,·od
niho rorpočtu. V tomto piíp.idř je Objedn:1tcl po,·ínen nahradit 
Zho1ovi1rli tilsl Cl'n}' odpoYid;ijici ro1~o1 hu Cásldnt"ho rr"'·cdt'nÍ 
Díla podle rozpočtu . 

-1.J CC"n.J Díla mi1iC' bfl ;Jnln3na p<'vnou čislkou, odhadem. ~jcd
n:inim max. 6n;inčniho rim,L'. odkucm na pfiloženou Dohodu 
o ceně (.,CC"nO\'OU nabídku") nebo na CC"nlk Zho10,·itl'lc , plaln)' 
,. dob~ uz;1yfenl smlou,1· (doplnčný o int].ačni doložku). 

-1..t Je-li sjeJnána cen a oJh;\dt-m, může b)·t w smlou,•č ,·j·J.IO\'n~ ,-1.a. 
noveno, žr sjednanll Ct'Jl:l je pouze orkntačni. z.i\·jsh\ na druhu 
;a mnoisl\·i o1nal)'z, a( ui přtJem sjtdmmfch nebo neznámých, 
,·p·stalých pozdtji v průbthu plnění Dila. Vt' smlouťé můic bj·1 
JXXc-l .:a druh pofadonných analý-.i límilo,·án u strany Objtdn..1-
td<" finanční č.islkou, tj. sjedná nim max. finan,niho rinh:<. 

-I.S Pfi dod.:a lcčném zji!těnf Zho10,·i1dt', l)'kajícím se překročeni 
,enr určtnl: oJhadem o \'ÍCe než 20%. je Zh01m·itel povinen Ob· 
jt'dnalelc: na no,·ě určenou t:C"nU bl'Z zbytdnthooJkla.Ju pisC"mnC' 
upozornit. Nc:souhJ;ui·li Objcdm.1el. může smlou,·u ' '}'Po,•i:dt1 
,. jcdnomhiéní ,1·ro,·Mnf době-. NC"uti-li 1o1I,; bez zbJtetniho o d· 
kl.idu po doručeni ozu.imeni o vy.Bi CC'llČ', plall, ic 5e Z\'j•$t:nim 
Ct'O)' souhlasl. 

·l.6 K ctné bude podle pfislušnf:ho pr.irniho pfedpi,u ůčtoviina d:111 
z ptid,1111:' hodnot)'· 

4.7 N.irok Zhoto,·í1de· na 1.aplacc:nl cc:n}· Dila vznik:i jeho provc:Jc-. 
nim. Ccn:a Díla budt" Objc'dnatdi ,·yútto\·.i,u fakturou, ve ltcrě 
budou zohledni:nr případné: uhrnzt'nc?- zt. loh)·. 

-Ul D:ano,·)· doklad lfallura) musí obsaho,·at ,·dk~ré- nált':iitos li sta
novC"ně pnivními pftdph)' a jt spJa1n}' \' 2Jdc:nni lhůlě od jC"bo 
'1"Stil\'tnl, a lo ht2hoto,·oslnim pře\'OdC'm na b:rnkovnl útd Zho
lo,·ildt' U\'nlt'n)• v z.ihla,•í $ffi)OU\"}', popři padl',.. hotO'\'OS(i. 

-1.9 Pfi absenci průkazu o doručeni íakluq· )I:' má za to. it b)·J,1 J oru · 
čena třetiho dnr po jtjim \')'Sla\·ení. 

-1.IOU opakujfciho u nC"bo trnjlciho plněni a z.;a $ituace, že SC' Ob· 
jcdnatrl Jost:me Jo prodleni s ůhrildou fallurl)', je Zhotovitel 
opr.h'n~n poz.asta,·it pln(ni přnimétu rnilouvy, a lo :ai do doby. 
nC'Z Objednatel úplni Z<1plali v)(chnť dříu doručeni:' ťaktu
rr, u nichi uplynul a dob.:ri spla.tnosti, pokud se tj·k;iji pttdmč-tu 
smlou\')', Po tuto dobu ntni ZholO'o"ild ,. prodlrni:, plnC'nim 5Vi· 
ho za,·.:a1.ku. 

-1.l J U opakujíciho sr ntbo lrvajídho plnřoi .\C' u )I., 1950 obč. zák. 
mezi 3mluvnímí stranami JIC"p<JUŽijt". 

4.1 2 Sjednává se prodloui,ni promllccí lhút)' pro pohh:d:h·ky n.nlklé 
mC"Ii smlu,·nimi stranami zc 3 (tři) na -1 (člťti) rok)', To ncplali 
pro pohledávky z titulu nílhrilJ)' Jkod )._ 

-I .J3Smlurni stran}' oh.ledné použili k,,ilancc Y)·lučujl wt.~ 1952 
o<lsl. 2 íl § 1995 odst. 2 obC.1,\k. 

5. Sankce, rclJamacc, odpo,·ědnost za vady 
5.1 V ptlpad(' prodlení Objednatelt' s hrazenlm c~ny Dih1 jt' povinen 

uhradil ZhotO\'itcli Urok)' Z prodlrni \' Zá lunn(vj·ši (ílkluálni Jlt' 
nař:v lá.Jy č . 351/2013 Sb.). 

5.2 Objt'dnatel je pti pi"netí JolončC"nt'ho DUa mbo jeho čo\sli pu· 
,·inen si Je t.idnř prohltdnout ;i zkontrolm·,11 paramttr)', mnoi
stvl a jal,;,osf prondrnf Díla. Dilo je dokončeno i,. pti~Jé C":xis· 

t.:nct' ,·:iLI, ktt'rť° mibr.\ui, aby slo uži lo s,·.!mu ůčdu. Dokončťm! 

Oilo jr objrJnald pm·inen pfcnit (,·j7. čl. 3. 1.), a to s vf·hrada
mi nebo bez 'ť}~h r;:i.d. U zjcvnýi;h vad Cnapf. nesprá,·né oznatt>nl 
a itkntifik-.1cr Objednatele. mHicích misi, m b l odběru. zřejmých 
chrb ,. psani a počtech) je Objednald po,·inen uplatnit výhra
dy pí~cmnt' {doporučeným dopi,cm), a lo ihned pfi ptevu1i 
Dila u Zhotovitele,,, přlpadě doručeni prostiednict,·im dríirele 
poštovni licenci:, nejpozdt'ji Jo J kalwdátnlch dnů oJ jt!110 do
ručeni, jinilk prarn z odpovědnosti z.1 ,·::i.dné plněni nemůže být 
ptizn.\no. Zho1ovi1d 01..-fp0\·[Já 1.a vad)', je:i rn3 Jilo ,. d ob~ jtho 
ptedin i. \' připadl:, že Objednatel zjisti pozdCji jinC nei zje,.·né 
,·aJy na Dlle, jC' o lom pt.>Vincn neprodlené informoval Zhotm•i
tek, a 10 pJscmně (doporu~en)'m dopisem). VtškcrC upl:i.11\0\•ané 
\'ýhrnJy musí ob.uho,·al přeJ.nou .specifik :u.:i vad)' a jt:ji rou.i.h. 
Zhoto,·itel uplatni·ný nárok z \'adr dil;i poso udí 3 rozhodne 
o něm dD 30 dni od obdri:eni ,·ýhrad. Nárok)' Objedm11de l vad 
dila se posu1.ujl jako přlpad)' nepodstatného poruknl smlouvy, 
ncni-li Objcdnatdem prok:b..in opak. 

6. Ukončeni smlouvy 
6.1 Zhn1ovi1d může odstoupil od smlouv)',.. ptlpadech podstalnC'

ho poru h ui smluYnich ujtdnání ze stranr Objednatele: , za k.tt:rě 
se pu\'aiuje píOdlenl Objc:dnatcle s po.sk}'lnullm nezby1nr sou
l!'innosti nebo neposkytnuti sjcdnan( z,\lohy po dobu dcl!í než 
.30 dnů po obdricnl pisl'mné-ho upornrnC'ni Zholo\'ilde oporu
šeni léto povinnosti. Oále je Zhotovitel opr,h•nčn odstoupit od 
smluu,')',jutliir je Objcdnatd v likvidaci, nebo bylo na 11éj ' ')'Já.
no pr.l\'omornC' rozhodnuti o Upo1dku. 

6.2 Dojdl'·IÍ k pii:Jča:mi:rnu ukončení .!imlou\')' Od.5 luuprnlm z dů\'O· 
dů , za k.tf'rC' odpoYid:i Objednatrl, je Zhoto\·itel opr.l,·něn poi.l· 
dm·.:rit ccnu prad pro Objednakll' \')'konaných, čimi není Jot-.!en 
Jeho nárok na nahr.Jdu vznlklť U.::ody . 

6.3 Odilouprnl od srnlouV)' je UCinnC dnem doručeni pí)emnCho 
ozmimenl druhě .5mJuvni st ranř. Při abst'nci průk:nu o doruCt'ni 
Sl' mi 2a lo, i e od.sloUJJ"llÍ bylo doručeno ltcl iho dne po jl'ho odt'· 
slanl poUou. 

6.-J Zhuto,·ild jt puvincn neprodleně n .ílit vdkerč poJkbdy a do · 
kumenlaci Objedmaldc. 

6.5 Plo1lno)t smlou\'y uzavfl'nč na dobu neurčitou lze ukončil písem· 
nou dohodou smluvnlch stran či j,dnosrrnnnou V)•povědl kte
rek olh• sm lu,·ni ,trn ny ,·e- ttlmi?sicnl ,·;'Po,·iJnl lhůtě, počinajíd 
pnj·m dn<' mčslce nisledujfciho po doruteni písemné- ,·fpovédi 
druht' sm luv ni st ran~. V pHpaJ«:, ie si Objf:Jna1d \'ýpo,·ělf z,1. 
slanou prostř«'dni,1,,im držitele poho,·ni licence nevyzYcdnc a je 
ObjC"dn;i tdi s 1ou10 poznámlou nict'no, pov;,"i.ujc se \'ýpovřďza 
dorutcnou. 

6.6 U smloU\'). s opakm·,mým nl'bo lr\'ájiclm plnřnlm utaY Í ranř Oll 

dobu určitou platí, neni· 1i ,. ní ujednáno jinak, Ze se doba tn""j ni 
lito imlou\')" prodluiujie o jedt'n k.alenditni rok. pokud nčkter.i 
ze stran ncučini vůči srr.1né druhé \.'e lhůtě minimálně jednoho 
mřsict' přede dnem, jimi má Joba lrdni lilo smloU\' )' skončit, 
pro je,· ,·ůle smlou\'u nt'prodluioYaf. 

7. Ochrana informací 
7. 1 Smlu,·ni sl'rany mohou v sou,·islosti 1 pln~nlm předmětu smlou

,·r ptíjil Jo st)'k.U s informacemi, L:1erC' 
a) h ·oil olxhodni tajemsr,·i Objrdnatelie nebo Zho10,·itelc a/ 

nebo 
b) jsou osobnlmi údaji ..-e smplu z.ikona č. 101/2000 Sb.,,. plat

m:m mčni a/nebo 
c) ;sou přcdmitem ochr3ny dle z.ikona č. 12.1/2000 Sb., autor

ského z;\ kona. 
i.'.2 Objt'dnatd bere na vědomi, Í<' Zhoto,·itd z,3 obchod ni tajcmstvi 

pov:aiuJC" ceno,·é- nabiJk.y, jcdnutk.o,·é- cen)' analýz.. mí, ta a čd· 
no.st odbčrů, ncl>o(5cjedni o konkun:nčnč \·)·znamné, urč itelně, 

O(Cnildni:, a\' obchod nich kruzích běžně neJos1upnť skutečno!· 
ti souvisejld ~jeho činnosti. 

i.3 Kll'rákoliv smlu\·ni strana je opr;h•nřna nakládat s informaet·· 
mi dle čl. 7.1 a 7.2 pouze v souvislosti s plnčnlm svých ' ')'slov
o.? pisemni' ,1ano,·~n}•ch smlu\·nich z.iivo1;zků. Nl'ni oprávn.?n.1 
prozradit nebo zpřhtupnit l)'lo informace jakékoli Ucti osobě, 
pokud k 101nu nedost;me od druhé smlu,·ni .str:my \'ýs lovný pí
semný sou hlas nebo pokud ji k tomu nn.a,·azuje pr.1vni předpis. 
ObjeJn.i1el St' 7,a,·.ilujr uhradil Zhoto\·i tcli Ci ttttf st raně škodu 
zpúsobc:oou poruienlm povinnosti mlčenli\·o~tl nebo jim! 5\'ť° 

povinnosti,. tomto článku uvedent. 
7.-1 Objrdnalcl dák souhlas i .a jt' uozumtn se skutl'čnoslf, že Zhoto· 

,·ilel múit bj•t na zilkfadt zákona l. 106/1999 Sb., o svobodném 
pfolupu k infonn;adm, ,·c zn~nl pozdtjiích pftdpisů a z;i,kona 
č. 340/2015 Sb„ o regi slru s mlu\', po,·inen U\'t'fejnit smlouvu 
o dílo,. registru .5mJuv nebo o IČ'lo smlou\'(' a prú,·ním vztahu 
ji zaloirntm zptistupnil Ci poskylnuut ,.•icchny informace, ktr· 
rl: dtm·anC z.ikony nebo jiné právní předpi.S)' z U\'t'řejnění nebo 
zpiístupnéni ""')·lu~ujl. 

8. Další u,tanonni 
8.1 Smlouvu či 1yau \'OP lze minii, Jopli10,·at nebu rum pouze 

phc:mnými. průbtžnC lislo\'.in)•mi smlu,·nimi dodatky. které 
musl být juku lako\'é označeny a prá,·oplalnC podt'p,-án)' obťma 

ůč:.is lníky smlouvy. T)'to dod;i.tky podléhají slt'jnCmu smlu\'nimu 
rdimu jako Smlou,•a. 

8.2 Smluvnl ,tranr .si budo u doruéo,·at ph(mnosli níl adrt'S)' U\'t:dC"
n.:' v zihla,·i smlouvy, pokud .si pis~mnt: nC'ozn.\mi z.mčnu dor
ufo,·ad .1dre:,,>·· 

8.3 Pro doručo\·ánl piSC"mnosli l,;,teroukoli smluvnf str.anou Jruhé
slr:i nt st Objcdnnttl a Zhoto,·i1el dohod li lak, fr tl\sllka odeJl1,ná 
doporučenou poštou s( po\•ažujC" za doručrnou ta.kť" \' přJp,1d1!, 
:t.e adreJát 1uto od milnt' pře,·zít nC"bo si z.isilku ncV)'Z\'t'dnt' ani 
,. ůložni lhůtC. 

8.-1 Tylo VOP jsou plalné od I. I. 2017. 
\I Ostr,wé dne 9. 12. 2016 

RNDr. Petr Hapala. v.r. 
řeJi1el Zdr::wotniho ůsta,· u se IIJl(m \' Oslra\'~ 




