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--- Smlouva o dílo 
_ __uza'lřená podlellStanOvení-.§2586 a ·násL~ -89t2fif2 Sb.,_občan.s.Jcy zákoník, v platném m'"'ěm..+'----

- - -1- -Smluvní strany 

Obječinatel: 

Sídlo: 

IČO' - - --
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: - - · · 

Zast-oupení: 

Oprávněný k jednání: 

- -ČEV AK a.s. 
Severní 2264/8, 370 tO České Bud~jovice 

60849657 
CZ60849657 
RB Bank 

 

 

. ·.  

-.· --. · :~:-::·.   

dále jako Objednatel 

a 

Zhotovitel: 
Sídlo: 

Právní forma: 
Zřizovatel: 

IČO: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Zastcupeni: 

ůpiáwěný..kjed.nání: ·· 

-- .. . dále. jako Zhotovitel 

···Státnf-ú~v jaderné; chemické-a -biologkk~ ochrany, v~v.i. 
Kamenná 71,26231 Milín 

veřejná výzkumná instituce 
Státnj ~- pro jadernou ~ost, Praha 

70565813 
CZ70565813 
KB, a.s. Přlbram 

 

mg. Toináš.Dropa, ředitel Ústavu 
-    

··· -.··  
· -   

 
·  

uzavirají tuto· smlouvu o dílo: 
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2 ?--Předmět-smlouvy - --·-. --- -== 

-:pfe<JJliětem smlouvy j.e .provedení služeb vý~ých z hlediska radiační ochrany dle § 9 odst. (2) písmene h) 
zákona 263/lÓ 16-Sb. (AtomoVý zákon} ve mění pozdějŠích předpis~ zhotovitelem. --- -----'-

______ -Zh9tovitel-pro i>bj~tele zajistí m~feni na pracovištích' za účelem stanoven:Í'.:{)sobních.:dávekpracovnílaTWi --=---=--= 
pracovištích s mQžilýin ·zvýšeným ozářením z radollll .a_na pracovištích.s materiálem se zryšeným obsahem 
.,.;:i~1'l,· ---1!.--• .J.I!~. ( ' -X::...-n _...;;:~.-1~ ' ' .C....I....: '....1.. ·..L: • ....J: ---"1-~ v• v 1-QČ • -- t"'""vwnno-1<1W_uuwu=~- tz:\.<; ~prvlll:nJ!?!9XU.-:ft p.•.lf'cwu.e:..stane'VeB!· eJ.cA:Uvnl\..'U'~-vc::A. ·Jm!CO:v..w.A.u·pn...pre.L.l<:eiU 

referenqúch úroVJ,Ú uveqeriých_v-~.88 odSt ~- a podle §93_odst; TvyhWky :422/20:16 -Sb. Objednatelem byl ~
__ · - :poskytnut:s~-.65 -prácO~;..na--, ktérých .~být -měrení: piovede;o.~;~é rozšíření či změny vtomto. _ _ 

--=· .~~~--==---seznamu pracovišť budou řešeny dodatkem k této Smlouvě. __ _ 

_____ ·- -- 'SÚJCHBO;v;v:i:)e dte 'platného -Rozhodzl.utí Súm~- č.j: SÚJB1GPV21534/2016 ze dne 1.11.2016, oprávněn -= 
tuto činnost provádět.. 

--· ·---

~-~- -- -- ---3 -Míst-a-plnění 

·-· ~ -- ---~MístempliÍěfjí-jsoo-ureenapi'áó6viště :mm.y,čsvAK.i~dl~-se2:naln:trpracovišť, na kterých ma 
být měfeÍú provedeno~ Objedoawtet~czitvazuje-zajistit-zhoteviteli--na-pfaoovišti..potiebné-pOOmínky pro-výkon-~--

---~činnosti, včetně.nezbytného-:pfistupana toto.pracoviště. __ __ -_- __ _ 

Dalším místem-Plněni-jsoulaboratoře. O..dboru jaderné ocbrariy SÚJCHBO, v. v .i. 

4 _.Termín-pln~ ní 
Zbotovitel .?aháj( Sje"dnailé práce nejpozději ke_ &i LB. "'2"01-9"; .ukoočeay- b1ld0u-ke-dni 3-1. 12. 2020.~-::-__ _ 
o zahájeni" .měfeQ.í :na praco-~t:i-~--:Vystaven -nejpozdějL3.(}--pracovních -dnů ·od zahájení měření. _!rotokol _____ :_ 

-=========~s~výsledk)r z měření· ~prováděných--na -pracovittích= firmy--Č-EVAK -a.s.:---a- ·laboratemích: stanovení · budou 
.. ebjednatelLpředáJlynejpozději do 31. 1."2021. · · · 

Případné pr-odloužeÍú prací bude řešeno -dodatkem k této Smlouvě. 

----'----......:5 - PodD:ÚJ)ky--plnění 

======-;;B_Předmětnáměření:a~ratomí stanovení budou prováděna:.zaměs.tnanci"SÚCHBO, V.1'i.. .s využitím metodik 
akreditovanýCh _Q~pre akreditaci, o.p.s. · 

=============-
Detektory RAMA.RN sloužící ,k dlouhodobému . měřeni-objemové~- radOnu --budOu na :míStech· měření 
umístěny pracovníky.SÚJCHBp, v.vi ... Po skončení roční_expoii.ce hudou k vyhodnocenLdo súJCI:!Bo:=;·v~- :v=.l;=. =--~ 

-- -doručeny .zadavatelem. · · · · · 

_Zjištěnhýsledkyoooou'zpraeovány-formooprotok·ohhrměření a-zaslány objednateli v terminu dle bodu=44o=t~te~·toól==~= 
Smlou:vy na uvedenou adresu. Ypřípadě; že-budou výsledky měř~ či laJ?oÍ'atof!lÍch expertíz přesahovat 
nejvý_še přípustil.ě-.hodnoty__~O.Ye.iiě:At0m9vym zikoncmJ,..'resp. vyblášk~~ č: 422/201.6 Sb. v platném-zn~i!n~rt;~~~ 
bude zadavatel o této skutečnosti . informován -neprodleně. · 

--------

--- -----

---------

- --- · - --~------
----=:..~ ~ 
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6 Cena za dílo --

Cella prací uvedených v bodě 2 této Smlouvy bude stanovena dle aktuálně platného Ceníku služeb SÚJCHBO, 
_ ~-vv i (viz příloha č . 1) ·v závislosti na počtu a druhu. skutečně provedených .. řněř.ení a .laboratorních expertíz. 

Pro ostatní činnosti bude užita hodinová sazba stariovená za práci odborných pracovníků Ústavu (zaměstnanců = = _Qdhoruj-ademé -oehrany). Účtováno bude-rovněž- cesto.Vflé_-a .cena za-užitL.služebního vozidla SÚJCHBO;.v.v.i~ __ == -- -x-uveaené ceně bude připočteno DPH dle platné_právní úpravy. 

Maximální-cena za dílo nepřekiočí 170 000 Kč bez DPH. 

7 -Platební llodmiliky a fakturace 

- - Zhotovitel vystaví objednateli fakturu za provedené práce nejpozději do Jl.l. 2021.- Splatnost faktury je 30 
kalendářních dní od data doručení, v pochybnostech se považuje za den doručení třetí kalendářní den po odeslání 

- ·-· ---raKfiiíY poštou. _ 

Faktura (daňový doklad} musí obsahovat náležitosti stanovené v·§ 29 zákona· č : ·235/2004 Sb. v platném znění 
- - ~o DPH). Objednatel je oprávněn vrátit daňový doklad v případě; že nesplňuje stanovené náležitosti, nebo 

_ _ ~sahuje nesprávné údaje. Dnem vrácení daňového dokladu se staví-běh-lhůtyjeho-splatnosti. Nová-lhůta·počíná 

běžet dnem, kdy je objednateli doručen opravený_ daňový doklad. 
=- --smtrrvfií strany ·se dohudly, že .v -pňpadě:-prodienh placením · faktur~ daňových .dokJ.a.dů). je-zhotovitel oprávněn 

---
účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

- -Smluvní strany se dohodly, že v případě ne9održení t~rmínu dokončení prací zhotovitelem dle článku 4 této 
Smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve yýši 0,05 %_z fakturované částky 
za každý den prodlení. ____ -

- - --Smluvní strany.se zavazují k tornu, že pokud obdrží· informaeeod·druhé·strany, nebo jejíhozákazníka,-budouje
považovat za důvěrné a nebudou je zveřejňovat ve vztahu ke třetím osobám. Toto ujednání se vztahuje 

- - -na všechny vzájetnně poskytnuté-informace, nebo na informace, ke kterým bude umožněn přístup v rámci 
-- -- spolupráce, pokud není příslušnou legislativou-stanoveno-jinak {hlášení-výsledků- měřentStátnímu úřadu pro 

jadernou bezpečnost, které zajistí zhotovitel). 
Smluvní strany se dohodly, že výsledky měření zjištěné v rámci měření na pracovištích objednavatele bude 
možnezhotovitelem využít pro účely ..:výzkulnu a :vý:.voje, či pro vytvoření odbomé.puhlikace bez zveřejňování 

-.....,c,....itl.rr.:ivých dat objednatele. Návrh publikace bude zaslán pracoVJiíkůril objednatele k odsoúhlasení. 
_ _ Závazek nezveřejňovat poskytnuté informace nebU<Je ovliyněn jakýmkoliv ukončením, zúžením, přer:ušením, 

či změnou vzájemné-spolupráce-a bude beze změnyptatný -i ·nadá:le, pokud se obě smluvní strany nedohodnou 
____ jinak. . 
_ _ ___ . Toto ujednání se nevztahuje na informace veřejně známé, nebo takové, jež vejdou v budoucnu ve veřejnou 

známost. 

9 Další-ujednání --· --- ---
----~ 

---~to smlouva· je vyhotovena ve dvou výtiséích; z.nichž každá strana obdrží po·jednom. Srntouva se uzavírá·· 
- ·----rra:rto1m určitou, a to do 31.1.2021. , 

Smlouva nabýv.á platnosti v den podpisu oběma. smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru __ 
~~~smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) v platném znění. - obě strany pr<>hlašují~ že jsou si· 

vědomé skutečnosti, že smlouva podléhá uveřejnění do ISRS dle zákona o registru smluv a souhlasí se 
___ zveřejněním údajů obsažených ve smlouvě~ - Smluvní strany se dohodly, že -uveřejnění do registru smluy zajistí 

SÚJCHBO, v.v.i.. -
Smluvní strany se zavazují použít vzájemně poskytnuté osobní údaje~~lemplnění této smlouvy,.a to 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU). 20 16!6f9., o ochraně ~ckých .osob..x souvislosti 

\ \ 
I ~ 

\ --------

\ 
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-- -se zpr~cováním osobních údajů a o volnémpohybu těchto-údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů). 
Smlouva může být ukončena vzájemnou dohodou smluvních stran, nebo odstoupením od smlouvy v případě 
závažného porušení povinností stanovených touto· smlouvou, -nebo z důvodů stanovených zákonem. --------
Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně~=-- _::_:.=-=--_ 

- .Smlouvu-lze měnit p~uze:písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. __________ _ 

Smluvní strany -prohlašují;-že smlouvu -uzavřely na--základě -své svobodné vůle. 
Smlouva je zhotovena ve -dvou výtiscích; po oboustranném podpisu -obdrží každá smluvní strana jedno 
vyhotovení. 

-------

Příloha č . 1 

- · J'3 ---s---btq 
V Kamenné dne .. . ...... .. . . ... .. .. . . . . . .. . 

Zhotovitel: 

Ceny objednaných prací dle Ceníku SÚJCHBO, v. v .i., platného k datu podepsání této Snůouvy. 

Příloha č. 2 
Seznam objektů irrčených k měření. 

Příloha č. 3 
· Bezpečnostní rizika a environmentální pokyny pro zhotovitele 

Příloha č . 4 
Kontakty objednatele 
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