
Smlouva o dílo
(dále jen "smlouva")

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen "občanský zákoník")

Evidenční číslo objednatele:
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Zhotovitel:
Název:
Adresa sídla:

Statutární orgán:
Osoba oprávněná k podpisu:
Zástupce pro věci technické:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Zápis v obchodním rejstříku:
ID datové schránky:
Tel:
Fax:
E-mail:

na straně jedné

(dále jen jako .zhotovitel")
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1/20 19/Lab
0918190007

I. Smluvní strany

Povodí Labe, státní podnik
Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, PSČ 500 03

Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

70890005
CZ70890005

Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
dbyt8g2

Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
Trutnov, nábřeží Václava Havla 19, PSČ 541 01
Ing. JosefMoravec, prokurista a ředitel

601087ll
CZ60108711

Krajský soud v Hradci Králové oddíl B, vložka 1006
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II. Předmět díla-Zhotovitel bude provádět laboratorní rozbory a zkoušky podle požadavků objednatele v rozsahu
uvedeném pro jednotlivá dílčí plnění v průvodkách vzorků, které budou vystaveny objednatelem
a předány zhotoviteli při dodání vzorků k laboratorním zkouškám.

Objednatel se zavazuje převzít výsledky zkoušek formou laboratorních protokolů a zaplatit prodávajícímu
za provedené analýzy cenu v souladu s článkem Cena díla a platební podmínky této smlouvy.

III. Termín plnění díla
Tato smlouva se vztahuje na jednotlivá dílčí plnění pro rozbory vzorků dodané v roce 2019. Termíny
pro jednotlivá dílčí plnění budou v případě potřeby uvedeny v průvodkách vzorků pro jednotlivá dílčí
plnění.

IV. Způsob převzetí/předání předmětu díla a místo převzetí/předání
Vzorky budou dodány zhotoviteli na náklad objednatele. O dodávaných vzorcích bude objednatel
informovat zhotovitele e-mailemnaadresuhyd

Výsledky zkoušek bude předávat zhotovitel objednateli průběžně formou laboratorních protokolů
v listinné podobě doručených na adresu objednatele.

Za objednatele k převzetí předmětu díla je určen zástupce pro věci technické, případně jím pověřený
oprávněný zástupce objednatele.

V. Cena díla a platební podmínky
Celková cena za předmět díla, která se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a která
obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla včetně souvisejících nákladů,
nebude ročně vyšší než 1.500000,- Kč bez DPH

slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých bez DPH.
Cena za dílčí plnění bude stanovena kjednotlivým dílčím plněním podle průvodky vzorku jako součin
jednotkových cen a množství a druhu provedených laboratorních zkoušek.
Daň z přidané hodnoty bude uplatněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů.
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za dílo na základě daňového dokladu, jehož součástí je
laboratorní protokol o zkoušce nebo odkaz na něj. Daňový doklad vystaví zhotovitel po splnění předmětu
díla. Daňový doklad je splatný do 30 dnů ode dne jeho prokazatelného doručení objednateli,
a to bezhotovostním bankovním převodem na účet zhotovitele. Za datum doručení se považuje razítko
podatelny objednatele.
Daňový doklad vyhotoví zhotovitel. Daňový doklad bude označen evidenčním číslem smlouvy o dílo
v souladu s údaji uvedenými v této smlouvě.
Daňový doklad bude obsahovat náležitosti stanovené zákonem o DPH a ust. § 435 odst. 1 občanského
zákoníku. Odběratel je oprávněn vrátit vadný daňový doklad zhotoviteli, a to až do lhůty jeho splatnosti.

V případě prodlení se zaplacením ceny za dílo se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
Dohodnutá cena je cenou bezvýhradně závaznou a nejvýše přípustnou, která může být překročena pouze
v souvislosti se změnou daňových či jiných zákonných předpisů přímo souvisejících s předmětem díla,
z jiných důvodů dohodnutou cenu překročit nelze. Změna ceny musí být potvrzena uzavřením
oboustranně potvrzeného písemného dodatku.
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VI. Odpovědnost za vady, reklamační řízení, práva z vadného plnění
Zhotovitel prohlašuje, že bude provádět dílo v souladu se zákonnými a podzákonnými normami, že bude
používat zkušební metody vhodné pro daný účel a že bude plně dodržovat veškerá pravidla a zásady
systému managementu kvality, který má zavedený ve své laboratoři.
Případné nejasnosti či reklamace ze strany objednatele, bude objednatel hlásit telefonicky na telefonní
číslo nebo na e-mailovouadresutyk
Případné nejasnosti či pochybnosti ze strany zhotovitele bude zhotovitel hlásit na telefonní číslo

nebo na e-mailovouadresuhy

VII. Smluvní pokuty
V případě nesplnění termínu dílčího plnění předmětu díla, který byl pro dílčí plnění uveden v průvodce
vzorku dle článku III této smlouvy, se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,05 % z ceny dílčího plnění díla (bez DPH) za každý započatý kalendářní den prodlení. Smluvní
pokuta se nezapočítává na náhradu škody vzniklé z porušení termínu plnění dle této smlouvy.

Výše uvedená smluvní pokuta je splatná do deseti dnů od doručení vyúčtování smluvní pokuty.

VIII. Odstoupení od smlouvy
Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit v případech stanovených občanským zákoníkem
či touto smlouvou.

Objednatel má právo bez zbytečného odkladu odstoupit od této smlouvy v případě závažného porušení
pravidel a zásad systému managementu kvality ze strany zhotovitele. Odstoupení od smlouvy je
objednatel povinen písemně oznámit zhotoviteli.

IX. Ostatní ujednání
Zhotovitel je povinen při realizaci smlouvy respektovat veškeré závazné právní předpisy a platné české
technické normy a platné bezpečnostní předpisy.

Veškerá jednání (včetně písemných dokumentů) budou vedena v českém jazyce.

Zhotovitel je povinen odevzdat společně s předmětem díla i všechny doklady stanovené právními předpisy
ČR a další doklady vztahující se k jeho převzetí.

Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu s vědomím, že tato smlouva je soukromoprávní smlouvou podléhající
povinnému zveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, neboť
její stranou je objednavatel, který je osobou uvedenou v § 2 odst. 1 písm. n) tohoto zákona. Zaslat
smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv je podle zákona oprávněna
kterákoliv smluvní strana. Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaslat tuto smlouvu správci registru
smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv splní objednavatel, který se tak zavazuje učinit bez
zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. O
uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv objednavatel bezodkladně zhotovitele sám vyrozumí,
nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o
uveřejnění. Smluvní strany si jsou vědomy skutečnosti, že nebude-li tato smlouva uveřejněna
prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, podle zákona platí, že je
zrušena od počátku, s účinky případného vypořádání bezdůvodného obohacení nebo závazků z deliktů
mezi stranami.

3/4

VI. Odpovědnost za vady, reklamační řízení, práva z vadného plnění
Zhotovitel prohlašuje, že bude provádět dílo v souladu se zákonnými a podzákonnými normami, že bude
používat zkušební metody vhodné pro daný účel a že bude plně dodržovat veškerá pravidla a zásady
systému managementu kvality, který má zavedený ve své laboratoři.
Případné nejasnosti či reklamace ze strany objednatele, bude objednatel hlásit telefonicky na telefonní
číslo nebo na e-mailovouadresutyk
Případné nejasnosti či pochybnosti ze strany zhotovitele bude zhotovitel hlásit na telefonní číslo

nebo na e-mailovouadresuhy

VII. Smluvní pokuty
V případě nesplnění termínu dílčího plnění předmětu díla, který byl pro dílčí plnění uveden v průvodce
vzorku dle článku III této smlouvy, se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,05 % z ceny dílčího plnění díla (bez DPH) za každý započatý kalendářní den prodlení. Smluvní
pokuta se nezapočítává na náhradu škody vzniklé z porušení termínu plnění dle této smlouvy.

Výše uvedená smluvní pokuta je splatná do deseti dnů od doručení vyúčtování smluvní pokuty.

VIII. Odstoupení od smlouvy
Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit v případech stanovených občanským zákoníkem
či touto smlouvou.

Objednatel má právo bez zbytečného odkladu odstoupit od této smlouvy v případě závažného porušení
pravidel a zásad systému managementu kvality ze strany zhotovitele. Odstoupení od smlouvy je
objednatel povinen písemně oznámit zhotoviteli.

IX. Ostatní ujednání
Zhotovitel je povinen při realizaci smlouvy respektovat veškeré závazné právní předpisy a platné české
technické normy a platné bezpečnostní předpisy.

Veškerá jednání (včetně písemných dokumentů) budou vedena v českém jazyce.

Zhotovitel je povinen odevzdat společně s předmětem díla i všechny doklady stanovené právními předpisy
ČR a další doklady vztahující se k jeho převzetí.

Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu s vědomím, že tato smlouva je soukromoprávní smlouvou podléhající
povinnému zveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, neboť
její stranou je objednavatel, který je osobou uvedenou v § 2 odst. 1 písm. n) tohoto zákona. Zaslat
smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv je podle zákona oprávněna
kterákoliv smluvní strana. Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaslat tuto smlouvu správci registru
smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv splní objednavatel, který se tak zavazuje učinit bez
zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. O
uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv objednavatel bezodkladně zhotovitele sám vyrozumí,
nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o
uveřejnění. Smluvní strany si jsou vědomy skutečnosti, že nebude-li tato smlouva uveřejněna
prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, podle zákona platí, že je
zrušena od počátku, s účinky případného vypořádání bezdůvodného obohacení nebo závazků z deliktů
mezi stranami.
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zrušena od počátku, S účinky případného vypořádání bezdůvodného obohacení nebo závazků Zdeliktů
ınezi Stranami.

3/4



Prostřednictvím registru smluv se neuveřejňují informace, které nelze poskytnout při postupu podle
předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Smluvní strany se proto dohodly, že zejména
pokud jsou v této smlouvě uváděny údaje typu rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu
fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, bude tato smlouva uveřejněna prostřednictvím registru smluv
bez uvedení takových údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že tato smlouva bude uveřejněna
prostřednictvím registru smluv bez vyobrazení podpisů smluvních stran či jejich zástupců.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje a neuvádí takové skutečnosti, které by byly
obchodním tajemstvím některé ze smluvních stran (§ 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), a tato
smlouva tak bude uveřejněna bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek či omezení.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv.

X. Ustanovení přechodná a závěrečná
Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku o smlouvě o dílo.

Změny a doplňky k této smlouvě lze provést na základě vzájemné dohody jen formou písemných dodatků,
chronologicky číslovaných, které nabývají platnosti podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních
stran.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran
obdrží jedno vyhotovení.

Účastníci prohlašují, že tuto smlouvu uzavřeli na základě své pravé a svobodné vůle, že při jejím uzavírání
nejednali v tísni či za nevýhodných podmínek, smlouvu si řádně přečetli a s jejím obsahem plně souhlasí,
což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Za zhotovitele

t;.1.Jo/9
V Trutnově dne .

........
Za objednatele

Ing. JosefJv>J'ravec
prokurista a ředitel, a.s.

VH d'K'1 'd 01.0220-11ra CI ra ove ne.............·

Ing. Marián Šebesta
generální ředitel

V zastoupení

Ing. Pavel Řehák
2 zástupce - technický ředitel
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Za Zhotovitele Za objednatele v“
lng. Marián Sebesta Ing. Josef Moravec

generální ředitel prokurista a ředitel, a.S.
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lng. Pavel Řehák
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