
Dodatek č. 1 ke Smlouvě 
o provozování vodohospodářské infrastruktury 

města České Budějovice
(dále jen „Dodatek”)

uzavřený mezi smluvními stranami:

Statutární město České Budějovice
Sídlo:
Zastoupená:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
(dále též „Vlastník")

Nám. Přemysla Otakara II. 1/1,370 02 České Budějovice
Ing Jiřím Svobodou, primátorem
00244732
CZ00244732
Česká spořitelna, a.s., č. ú. 4209522/0800

a

ČEVAK a s.
Sídlo:
Statutární zástupce:

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice 
Ing. Jiří Heřman, předseda představenstva a 
Ing. Lenka Petrášková, člen představenstva 
60849657 
CZ 60849657
Raiffeisenbank, a.s., č.ú. 5002006468/5500

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, 
vložka 657

(dále jen „Provozovatel”)

(společné dále „Vlastník a Provozovatel" nebo „Smluvní strany”, jednotlivě „Smluvní 
strana")

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 10. 2017 Koncesní smlouvu o provozování 
vodohospodářské infrastruktury města České Budějovice č. 2017002182 (dále jen 
„Smlouva'').

2. Smlouva byla uzavřena s účinností od 1. 1.2019 do 31. 12. 2028.

II. Předmět Dodatku

1 Smluvní strany se v souladu s čl. XXIV Smlouvy dohodly na níže uvedených změnách 
a doplnění Smlouvy.

2 Čl. Itl odst. 2 Smlouvy se vymazává a následující odstavce uvedeného článku se 
v návaznosti na tento výmaz přečíslují.

3 Čl II! odst. 6 Smlouvy, který je v souladu s předchozím odstavcem přečíslován na odst 5. 
nově zní:
„Všechen stávající Vodohospodářský majetek i Nová zařízeni musí být Vlastníkem 
k provozování Provozovateli písemně předány protokolem, jehož vzor je uveden v příloze 
č 9 této Smlouvy. Součásti písemného předání bude i soupis dokladu prokazujících splnění
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všech požadavků na provoz, stanovených právními předpisy včetně odpovídající 
dokumentace dokladující rozsah a stav předávaného majetku. Dnem oboustranného 
podpisu protokolu se na Nová zařízení vztahují veškerá ustanovení této Smlouvy, pokud tato 
Smlouva nestanoví jinak. Přílohy č. 2 a 3 této Smlouvy budou každoročně aktualizovány na 
základě inventurního soupisu Vodohospodářského majetku k 31. 12. příslušného 
kalendářního roku bez nutnosti uzavření dodatku ke Smlouvě."

4 Čl. XVII odst. 5 Smlouvy nově zní:
„Provozovatel se zavazuje, že sjedná a bude udržovat po celou dobu trvání této Smlouvy 
pojištění vybraného Vodohospodářského majetku proti zničení, ztrátě, poškození nebo 
úbytku v potřebném rozsahu."

5. V souladu se změnou dle předchozího odstavce se do čl. XVII Smlouvy nově vkládají 
pododstavce 5. 1. - 5. 9. v následujícím znění:

„5. 1. Provozovatel má k datu uzavření tohoto Dodatku uzavřenu pojistnou smlouvu 
č. 805-93039-18 o pojištění majetku podnikatelů (pojištění živelní, pojištění 
odcizení, pojištění elektronických zařízení) se společností Česká pojišťovna a.s. 
ze dne 30.9.2015 ve znění pozdějších dodatků (dále jen „pojistná smlouva").

5. 2. Vlastník prohlašuje, že se s pojistnou smlouvou seznámil.

5. 3. Vlastník souhlasí s tím, že je pojištěn vybraný Vodohospodářský majetek na
celkovou částku 1.000.000.000 Kč (slovy jedna miliarda korun českých) 
a zároveň, že pojistnou smlouvou je pojištěn i majetek jiných subjektů, přičemž 
limit pojistného plnění tak může být čerpán i na pojistná plnění škod těchto 
subjektů.

5. 4. Provozovatel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti Smlouvy bude mít 
uzavřenu uvedenou nebo obdobnou pojistnou smlouvu nejméně v aktuálně 
sjednaném rozsahu, aby byl vybraný Vodohospodářský majetek vlastníka 
pojištěný na uvedená rizika a obdobné limity pojištění, s obdobnou výší případné 
spoluúčasti.

5. 5. Provozovatel se dále zavazuje, že bude zajišťovat agendu související s tímto 
pojištěním, tj. např. vyřizovat pojistné události, komunikovat s pojišťovnou nebo 
pojišťovacím makléřem.

5. 6. V případě vzniku škody se smluvní strany zavazují postupovat společně tak, aby 
došlo k její řádné likvidaci a náhradě odpovídající pojistné smlouvě.

5. 7. Provozovatel bude počínaje kalendářním rokem 2020 uplatňovat náklady 
související se zajištěním uvedeného pojištění jako oprávněný náklad do 
kalkulací cen pro vodné, stočné a vody předané, přičemž náklady budou 
uplatněny v položce 5.2 kalkulací cen (ostatní provozní náklady externí) přílohy 
č. 5 Smlouvy. Poměr mezi náklady uplatněnými do kalkulací cen vody pitné 
a vody odpadní bude činit 20:80. Celkové uplatněné náklady do všech kalkulací 
cen nepřekročí v roce 2020 částku 394.000 Kč slovy tri sta devadesát čtyři tisíc 
korun českých), v dalších letech trvání Smlouvy budou promítnuté náklady 
indexovány v souladu s ustanovením čl. VI odst. 6. písm. a) odrážky třetí 
Smlouvy.

5. 8. Náklady související se zajištěním uvedeného pojištění za období od 1.10.2019 
do 31.12.2019 ve výši 98 500 Kč (slovy devadesát osm tisíc pět set korun 
českých) zahrne Provozovatel jako oprávněný náklad do souhrnného ročního 
vyúčtování ve smyslu čl. VI odst. 7. Smlouvy.

5 9. V případě, že dojde k pojistnému plnění a vznikne povinnost uhradit spoluúčast 
sjednanou v pojistné smlouvě, zavazuje se k úhradě této spoluúčasti v plné výši
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vlastník. Způsob úhrady spoluúčasti dohodnou smluvní strany pro každý 
jednotlivý případ zvlášť.”

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

2. Uzavření Dodatku v uvedeném znění nepředstavuje podstatnou změnu závazku dle § 222 
odst. 3 ve spojení s § 273 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města České Budějovice 
5. 1254/2019 ze dne 23. 9.2019.

4. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platnosti originálu, přičemž Vlastník 
a Provozovatel obdrží po dvou vyhotoveních.

5. Smluvní strany berou na vědomí, zeza podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., 
v platném znění, podléhá tento Dodatek uveřejněni v registru smluv, přičemž uveřejnění 
dle tohoto zákona zajistí Vlastník způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. 
Smluvní strany si ujednávají, že Vlastník je oprávněn bez omezení provést uveřejnění 
úplného znění tohoto Dodatku včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že 
povinnost k jeho uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na 
oficiálních webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na 
vědomí, že Vlastník je povinen tento Dodatek či skutečnosti z něj vyplývající uveřejnit nebo 
poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. 
Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně 
shodné prohlašují, že žádnou část tohoto Dodatku nepovažují za své obchodní tajemství 
bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí.

6. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem 1.10. 2019, přičemž nabytí jeho účinnosti bude 
předcházet jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.

Za Vlastníka:

TCěských Budějovicích dne 3o - <?.

Ing. Jiří Svoboda, primátor

Za Provozovatele:

V Českých Budějovicích dne

Ing, Lenka Petrášková, člen představenstva
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