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S M L O U V A  O Z A J I Š Ť O V Á N Í  Č I N N O S T Í  V R Á M C I  P R O C E S U  P Ř Í P R A V Y  A
R E A L I Z A C E  I N V E S T I C

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem:

Teplíce, Přítkovská 1689, PSČ: 415 50 

IČO: 490 99 469, DIČ: CZ49099469 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 466, 

zastoupená: MUDr. Tomáš Indra, MBA, předseda představenstva 

(dále jen „Objednatel" nebo „SVS")

a

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem:

Teplice, Přítkovská 1689, PSČ: 415 50

IČO: 490 99 451, DIČ: CZ49099451

společnost zapsaná v obchodním rejstříku

vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 465,

zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, místopředseda představenstva a Ing. David Votava, člen
představenstva

(dále jen „Poskytovatel" nebo „SčVK")

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany" a kterákoliv z těchto společností
jednotlivě dále jen „Smluvní strana").

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ")

(dále jen „Smlouva").
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Objednatel prohlašuje, že:

a) je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního 
řádu,

b) je vlastníkem vodohospodářského majetku ve smyslu zákona č. 274/2001 
Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZoVaK"), případně jeho nájemcem (dále 
jen „Vodohospodářský majetek"), a to konkrétně:

a. staveb a provozních souborů, které tvoří vodovody a kanalizace 
ve smyslu příslušných ustanovení ZoVaK,

b. pozemků, na nichž jsou tyto stavby a provozní soubory postaveny 
nebo pozemků, které jsou k zajištění řádného užívání a 
provozování takových staveb a provozních souborů potřebné, a

c. věcí a souborů věcí, zejména technických zařízení sloužících 
k provozování vodovodů a kanalizací nebo s těmito činnostmi 
související, a

c) splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je 
oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

1.2 Poskytovatel prohlašuje, že:

a) je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního 
řádu,

b) je provozovatelem Vodohospodářského majetku ve smyslu ZoVaK a na 
základě Smlouvy o nájmu majetku oboru vodovodů a kanalizací a o 
právech a povinnostech z nájmu vyplývajících a s nájmem souvisejících 
uzavřené mezi SVS a SčVK,

c) splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je 
oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a

d) ke dni uzavření této Smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle zákona 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, a zároveň se zavazuje Objednatele o všech 
skutečnostech o hrozícím úpadku bezodkladně informovat.

1.3 Obě Smluvní strany prohlašují, že na předmět této Smlouvy dopadají i vnitřní 
předpisy na straně SVS, a to zejména předpis č. VP15 „Příprava a realizace 
investic" (dále jen „V P15") nebo předpis, kterým by byl VP 15 nahrazen.

1.4 Používá-li tato Smlouva pojmy s velkými písmeny, je třeba jim připisovat tentýž 
význam, jako jim připisuje VP 15.



Smlouva o zajišťování ¿inností v rámci procesu přípravy a realizace investic

2. ÚČEL SMLOUVY

2.1 Formálním účelem této Smlouvy je specializovaná podpora SVS ze strany SčVK, a 
to v oblasti inženýrsko-projektové přípravy investic (dále jen „IPČ") SVS do 
kteréhokoliv Vodohospodářského majetku.

2.2 Materiálním účelem této Smlouvy je úprava práv a povinností mezi SčVK jako 
Poskytovatelem služeb pro SVS jako příjemcem služeb definovaných v této 
Smlouvě.

2.3 Tato Smlouva je uzavírána na základě tzv. „in-house" výjimky ve smyslu § 11 
zákona č. 134/2016 Sb.ř o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů.

3. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

3.1 Předmětem plnění Smlouvy budou následující činnosti v oblasti IPČ:

3.1.1 předprojektová příprava,

3.1.2 projektová příprava,

3.1.3 služby v rámci realizační fáze investic realizovaných na základě IPČ,

3.1.4 podpůrné služby, mezi které patří jakékoli služby ze strany SčVK, které 
předvídá VP 15, případně které věcně souvisí s IPČ dle této Smlouvy

(dále jen „Služby" nebo jakákoli ze Služeb samostatně jako „Služba").

3.2 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Objednateli Služby na základě a v rozsahu 
stanoveném v této Smlouvě a ve VP 15 a Objednatel se zavazuje za takto 
poskytnuté Služby Poskytovateli uhradit smluvenou odměnu.

4. ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

4.1 Poskytovatel je povinen poskytovat Služby v místě, čase a způsobem stanoveným 
ve VP 15. Obsahové náležitosti poskytování Služeb, včetně jejich věcného 
vymezení nebo způsobu jejich vymezení, jsou stanoveny ve VP 15.

4.2 Služby jsou ze strany SčVK poskytovány kontinuálně po celou dobu trvání této 
Smlouvy, a to v souladu s touto Smlouvou a s VP 15.

4.3 SVS se zavazuje bez zbytečného odkladu vystavit SčVK plnou moc k provádění 
činností na základě této Smlouvy, ke kterým je taková plná moc nezbytná.

4.4 V rámci předprojektové přípravy dle čl. 3.1.1 této Smlouvy dochází ke zpřesnění 
rozsahu a časového rozlišení různých, kontinuálně poskytovaných, typů Služeb 
v následujících okamžicích:

4.4.1 Zpracování studie nebo poloprovozních zkoušek a modelů (dále jen 
„Studie")

i. Požadavek na zpracování Studie vůči SčVK vychází z 
jednání technické komise (dále jen „TK") nebo jednání technicko
provozní komise, přitom zadání ke zpracování studie probíhá na
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základě jeho zpracování ze strany SčVK a souhlasného stanoviska 
ze strany SVS.

ii. Služba se považuje za poskytnutou okamžikem předání zpracované 
Studie.

4.4.2 Výkon technické pomoci

i. Zadání požadavku na výkon technické pomoci vůči SčVK probíhá 
na základě zápisu z jednání TK potvrzeného oběma Smluvními 
stranami, který rámcově stanoví rozsah zadání.

ii. Služba se považuje za poskytnutou okamžikem předání 
zpracovaného výstupu technické pomoci.

4.4.3 Zpracování investičního záměru

i. Zadání požadavku na zpracování investičního záměru, kterým je 
standardizovaná forma, v níž jsou předkládány návrhy 
jmenovitých staveb (dále jen „Investiční záměr") vůči SčVK 
probíhá na základě zápisu z jednání TK potvrzeného oběma 
Smluvními stranami, který rámcově stanoví rozsah zadání.

ii. Služba se považuje za poskytnutou okamžikem projednání 
Investičního záměru v Komisi pro přípravu investic (dále jen „KPI") 
ze strany SVS.

4.5 V rámci projektové přípravy dle čl. 3.1.2 této Smlouvy dochází ke zpřesnění 
rozsahu a časového rozlišeni různých, kontinuálně poskytovaných, Služeb 
v následujících okamžicích:

4.5.1 Zadání požadavku na zahájení projektové přípravy vůči SčVK probíhá na 
základě protokolu z KPI podepsaného oběma Smluvními stranami, který 
rámcově stanoví rozsah zadání. Další specifikace zadání probíhá v rámci 
výrobního výboru a je zachycena v zápisech z výrobního výboru.

4.5.2 Služba se považuje za poskytnutou okamžikem předání poslední 
odsouhlasené části relevantní dokumentace, zejména projektové 
dokumentace, vedoucímu úseku plánování investičního odboru SVS.

4.6 V rámci realizační fáze investic realizovaných na základě IPČ dle čl. 3.1.3 této 
Smlouvy dochází ke zpřesnění rozsahu a časového rozlišení různých, kontinuálně 
poskytovaných, Služeb v následujících okamžicích:

4.6.1 Poskytování technického dozoru a/nebo autorského dozoru

i. Zadání požadavku na SčVK na výkon činnosti technického dozoru 
investora zajištující činnosti investora v průběhu realizace stavby 
a/nebo autorského dozoru zpracovatele projektové dokumentace 
k realizovaným akcím (stavbám) probíhá na základě vzájemného 
odsouhlasení seznamu akcí (staveb) připravených v investičním 
plánu pro daný rok.

ii. Služba se považuje za poskytnutou okamžikem podpisu protokolu 
o předání a převzetí stavby, včetně veškeré relevantní 
dokumentace, ze strany SVS.
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4.6.2 Poskytování dalších činností, mezí které patří zejména služby v rámci 
zkušebního provozu stavby, kolaudace stavby, dokončení financování a 
zařazení do dlouhodobého majetku po ukončení nebo zpracování 
Závěrečného vyhodnocení stavby

í. Pokud je zadáván požadavek na technický dozor dle čl. 4.6.1 této 
Smlouvy, je zadán i požadavek na SčVK na výkon těchto činnosti, 

li. Tyto služby se považují za poskytnuté okamžikem podepsání 
vyplněného formuláře Závěrečné vyhodnocení stavby.

4.7 V rámci podpůrných služeb dle čl. 3.1.4 této Smlouvy dochází ke zpřesnění 
rozsahu a časového rozlišení různých, kontinuálně poskytovaných, Služeb 
v následujících okamžicích:

4.7.1 Zadání požadavku na poskytování těchto Služeb probíhá na základě 
písemné identifikace potřeby této Služby ze strany SVS.

4.7.2 Služba se považuje za poskytnutou okamžikem převzetí relevantního 
výstupu SčVK nebo provedením požadovaného úkonu ze strany SVS 
v souladu s požadavky VP 15 či Smluvními stranami dohodnutých.

5. ODMĚNA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

5.1 Pevně nesvázanou přílohou této Smlouvy je ceník, který obsahuje specifikaci 
odměny SčVK za poskytování konkrétních Služeb dle této Smlouvy (dále jen 
„Ceník"). V případě, že výše odměny za poskytnutí Služby není specifikována 
v rámci Ceníku, Smluvní strany se na výši odměny za tuto činnosti písemně 
domluví před zahájením poskytování této činnosti.

5.2 Poskytovatel má nárok na odměny za poskytované Služby ve výši dle čl. 5.1 této 
Smlouvy takto:

5.2.1 za poskytování Služeb dle čl. 4.4.1 a 4.4.2 této Smlouvy vzniká 
Poskytovateli nárok na odměnu, která se pro účely DPH považuje za 
uskutečněnou k datu jejího poskytnutí specifikovaném v čl. 4.4.1 a 4.4.2 
této Smlouvy, přičemž Poskytovatel bude fakturovat odměnu vždy 
jednotlivě za každou akci zvlášť;

5.2.2 za poskytování Služeb dle čl. 4.4.3 této Smlouvy vzniká Poskytovateli 
nárok na měsíční odměnu ve výši součtu všech odměn za jednotlivé 
Služby, která se pro účely DPH považuje za uskutečněnou k poslednímu 
dni kalendářního měsíce, v němž byly Služby poskytnuty, přičemž 
Poskytovatel bude fakturovat měsíční odměnu souhrnně;

5.2.3 za poskytování Služeb dle čl. 4.5 této Smlouvy vzniká Poskytovateli nárok 
na odměnu, která se pro účely DPH považuje za uskutečněnou k datu 
jejího poskytnutí specifikovaném v čl. 4.5.2 této Smlouvy, nedohodnou-li 
se Smluvní strany jinak ohledně fakturace části odměny v případě 
poskytnutí dílčích Služeb, přičemž Poskytovatel bude fakturovat odměnu 
vždy jednotlivě za každou akci zvlášť;

5.2.4 za poskytování Služeb dle čl. 4.6.1 této Smlouvy vzniká Poskytovateli 
nárok na odměnu, která se pro účely DPH považuje za uskutečněnou
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kdatu jejího poskytnutí specifikovaném včl. 4.6.1 této Smlouvy, 
nedohodnou-li se Smluvní strany jinak ohledně fakturace části odměny 
v případě poskytnutí dílčích Služeb, přičemž Poskytovatel bude 
fakturovat odměnu vždy jednotlivě za každou akci zvlášť;

5.2.5 za poskytování Služeb dle čl. 4.6.2 této Smlouvy vzniká Poskytovateli 
nárok na odměnu, která se pro účely DPH považuje za uskutečněnou 
k datu jejího poskytnutí specifikovaném v čl. 4.6.2 této Smlouvy, přičemž 
Poskytovatel bude fakturovat odměnu vždy jednotlivě za každou akci 
zvlášť;

5.2.6 za poskytování Služeb dle čl. 4.7 této Smlouvy vzniká Poskytovateli nárok 
na odměnu, která se pro účely DPH považuje za uskutečněnou kdatu 
jejího poskytnutí specifikovaném včl. 4.7 této Smlouvy, přičemž 
Poskytovatel bude fakturovat odměnu vždy jednotlivě za každou akci 
zvlášť, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

5.3 Objednatel bude hradit odměny na základě faktur vystavených Poskytovatelem. 
Poskytovatel se zavazuje faktury vystavit nejpozději do 15 (slovy: patnácti) 
pracovních dnů po datu jejího uskutečnění pro účely DPH. Přílohou faktury musí 
být dokumenty prokazující poskytnutí Služeb.

5.4 Vedle odměny dle čl. 5.2 této Smlouvy má Poskytovatel má nárok na úhradu 
hotových výdajů, které účelně vynaložil v rámci plnění Služeb pro Objednatele dle 
této Smlouvy. Mezi tyto hotové výdaje patří zejména správní aj. poplatky.

5.5 Všechny faktury -  daňové doklady musí splňovat náležitosti daňového dokladu 
požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: 
označení Smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ, údaj o tom, že vystavovatel 
faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této 
Smlouvy, označení plnění, za nějž je fakturováno, číslo faktury, den vystavení, den 
uskutečnění plnění pro účely DPH a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního 
ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku a podpis oprávněné 
osoby. Faktura je splatná do 15 dnů od jejího doručení Objednateli.

5.6 Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti či přílohy, nebo v ní nebudou 
správně uvedené údaje dle této Smlouvy, je Objednatel oprávněn ji vrátit. Pokud 
fakturu Objednatel vrátí ve lhůtě její splatnosti Poskytovateli přeruší se běh lhůty 
splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury.

5.7 Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé Smluvní 
strany uvedený ve faktuře -  daňovém dokladu. Peněžitá částka se považuje za 
zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu odesílatele ve prospěch účtu 
příjemce.

5.8 V případě prodlení kterékoliv Smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká 
oprávněné straně nárok na úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý 
i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé 
škody.
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6. VĚCNÁ PRÁVA SOUVISEJÍCÍ S POSKYTOVÁNÍM SLUŽEB

6.1 Poskytovatel je oprávněn v rámci poskytování Služeb vstupovat na pozemky 
Objednatele, je-li to pro plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy nezbytné. 
Objednatel za tímto účelem zmocňuje Poskytovatele ke vstupu na pozemky v jeho 
vlastnictví nebo nájmu.

7. VYUŽITÍ PODDODAVATELŮ

7.1 Poskytovatel je oprávněn Objednateli poskytnout či poskytovat Služby dle této 
Smlouvy prostřednictvím poddodavatele.

7.2 V případě využití poddodavatele ve smyslu odst. 7.1 Smlouvy se Poskytovatel 
nezbavuje v jakémkoli rozsahu své odpovědnosti vůči Objednateli za splnění 
povinností vyplývajících z této Smlouvy. V případě porušení povinností 
vyplývajících Poskytovateli z této Smlouvy či v případě způsobení majetkové či 
nemajetkové újmy Objednateli v důsledku jednání nebo opomenutí 
poddodavatele je vůči Objednateli odpovědný Poskytovatel a Objednatel je 
oprávněn uplatnit své nároky vzniklé z těchto titulů v plném rozsahu vůči 
Poskytovateli.

8. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

8.1 V případě, že je výsledkem činnosti Poskytovatele dle této Smlouvy věc, která je 
chráněna jako:

8.1.1 autorské dílo či věc za autorské dílo se považující (zejména dokumenty, 
počítačové programy a souborná díla z nich tvořená, jakož i doprovodná 
či samostatná dokumentace technického i uživatelského charakteru),

8.1.2 jiný předmět ochrany právy k duševnímu vlastnictví, pokud je předáván v 
rámci plnění této Smlouvy (dále jen „Předmět ochrany"),

Poskytovatel zajistí, že Objednatel získá výhradní a neomezenou licenci k tomuto 
Předmětu ochrany, včetně možnosti udělovat podlicence, a to k okamžiku nabytí 
práv Poskytovatele.

8.2 V případě, že je výsledkem činnosti třetí osoby dle této Smlouvy Předmět 
ochrany, Poskytovatel zajistí, že Objednatel získá výhradní a neomezenou licenci k 
tomuto Předmětu ochrany, včetně možnosti udělovat podlicence, a to k okamžiku 
nabytí práv třetí osoby.

8.3 V případě, že Objednatel získá výhradní a neomezenou licencí k Předmětu 
ochrany dle čl. 8.1 a 8.2 Smlouvy, Objednatel poskytuje Poskytovateli omezenou 
účelovou podlicenci k tomuto Předmětu ochrany, a to v rozsahu nezbytném k užití 
těchto Předmětů ochrany v rámci plnění předmětu této Smlouvy a k okamžiku 
předání Předmětu ochrany Poskytovateli. Poskytovateli je oprávněn za tímto 
účelem poskytnout třetí osobě omezenou účelovou podlicenci k tomuto 
Předmětu ochrany.
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9. OSOBNÍ ÚDAJE A JEJICH OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ

9.1 Smluvní strany předpokládají, že Poskytovatel bude při poskytování Služeb 
zpracovávat osobní údaje. V této souvislosti se Smluvní strany zavazují řídit 
separátní dohodou, která obecně řeší zpracování osobních údajů zpracovávaných 
ze strany Poskytovatele pro Objednatele a naopak.

10. NÁHRADA ŠKODY

10.1 Smluvní strany jsou povinny si při poskytování Služeb v souladu s touto Smlouvou 
počínat takovým způsobem, aby nedocházelo ke vzniku škod na straně 
Objednatele, Poskytovatele nebo jakékoli jiné osoby. Škodou se pro účely tohoto 
článku rozumí jakákoli majetková či nemajetková újma osoby dle předchozí věty, 
a to včetně ušlého zisku. Smluvní strany jsou povinny si navzájem bezodkladně 
oznamovat skutečnost, že poruší povinnosti dle této Smlouvy nebo že již 
k porušení takových povinností došlo.

10.2 Smluvní strany se dohodly, že povinná Smluvní strana je povinna oprávněné 
Smluvní straně nahradit škodu do 30 (slovy: třiceti) dní ode dne, kdy byla povinné 
Smluvní straně doručena písemná výzva k úhradě škody, specifikující konkrétní 
povinnost, kjejímuž porušení došlo, a to na účet oprávněné Smluvní strany 
uvedený v této písemné výzvě.

11. SOUČINNOST

11.1 Smluvní strany se zavazují, že si navzájem budou poskytovat veškerou nezbytnou 
součinnost pro plnění této Smlouvy, a to minimálně v rozsahu uvedeném v této 
Smlouvě a ve VP 15.

12. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

12.1 Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do 31.12.2030.

12.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami 
a účinnosti 1.1. 2020 či dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podle toho, která z těchto 
skutečností nastane později.

12.3 Platnost této Smlouvy končí a Smlouva zaniká:

12.3.1 uplynutím doby, na kterou byla Smlouva uzavřena ve smyslu čl. 12 
Smlouvy,

12.3.2 písemnou dohodou obou Smluvních stran o ukončení Smlouvy.

13. DŮVĚRNÉ INFORMACE A OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ

13.1 Smluvní strany zachovávají mlčenlivost o důvěrných informacích a důvěrné 
informace používají pouze k plnění předmětu této Smlouvy. Za důvěrné informace 
jsou dle této Smlouvy Smluvními stranami považovány veškeré informace 
poskytnuté vzájemně nebo zainteresovanou třetí stranou v písemné formě, které 
jsou při jejich poskytnutí písemně označeny jako důvěrné informace Smluvních
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stran. Povinnost zachovávat mlčenlivost znamená zejména povinnost zdržet se 
jakéhokoliv jednání, kterým by důvěrné Informace byly sděleny nebo 
zpřístupněny třetí osobě nebo by byly využity v rozporu s jejich účelem pro vlastní 
potřeby nebo pro potřeby třetí osoby, případně by bylo umožněno třetí osobě 
jakékoliv využití těchto důvěrných Informací.

13.2 Smluvní strany prohlašují, že si jsou vědomy skutečnosti, že určité části této 
Smlouvy představují obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ. Smluvní strany se 
zavazují ty části Smlouvy, jež jsou předmětem obchodního tajemství, udržovat 
v tajnosti, a to tak, že tyto části Smlouvy jsou oprávněny zpřístupnit pouze a 
jenom svým auditorům, poradcům a klíčovým zaměstnancům svých akcionářů, 
kteří dotčené informace potřebují znát.

13.3 Smluvní strany se dohodly, že budou oboustranně považovat za předmět 
obchodního tajemství Ceník.

14. ZMĚNY SMLOUVY

14.1 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou obou Smluvních stran ve 
formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou Smluvní stranu 
osobou nebo osobami oprávněnými jednat za Smluvní stranu.

14.2 Aniž by byl dotčen odst. 14.1 Smlouvy, tuto Smlouvu je možné měnit pouze 
v mezích a za dodržení podmínek stanovených ustanoveními právních předpisů 
upravujících zadávání veřejných zakázek v případech, kdy jim zamýšlená změna 
Smlouvy podléhá.

14.3 Ukončením účinností této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy, z jejichž 
povahy vyplývá, že mají trvat I po zániku účinnosti této Smlouvy, zejména 
ustanovení týkající se licencí, povinnosti nahradit škodu, ustanovení o ochraně 
Informací nebo ustanovení související s řešením sporů podle této Smlouvy.

15. ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ

15.1 Tato Smlouva, jakož í práva a povinnosti vzniklé na základě této Smlouvy nebo 
v souvislosti s ní, se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky, 
zejména ustanovením OZ a ZoVaK.

15.2 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů 
vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou a k jejich 
vyřešení zejména prostřednictvím jednání zástupců Smluvních stran nebo jejich 
pověřených zástupců.

15.3 Veškeré spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní, nepodařllo-ll se je 
vyřešit prostřednictvím jednání zástupců Smluvních stran nebo jejich pověřených 
zástupců, budou rozhodovány s konečnou platností příslušným soudem České 
republiky.
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16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1 Touto Smlouvou se ruší Smlouva o spolupráci v inženýrsko-projektových 
činnostech, uzavřená Smluvními stranami dne 24. 03. 2005, včetně všech jejích 
dodatků.

16.2 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu této 
Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí jednání a dohody mezi Smluvními 
stranami týkající se předmětu této Smlouvy.

16.3 V okamžiku, kdy se Smluvní strany dozví o neplatnosti nebo nevykonatelnosti 
určitého ustanovení této Smlouvy, zavazují se nahradit bez zbytečného odkladu 
toto ustanovení jiným platným a vykonatelným ustanovením, jehož obsah a účel 
bude co možná nejbližší obsahu a účelu původního ustanovení této Smlouvy. S 
ohledem na charakter a obsah této Smlouvy považují Smluvní strany její 
jednotlivá ustanovení za oddělitelná a v případě, že se jakékoli ustanovení této 
Smlouvy stane neplatným či nevykonatelným, považují Smluvní strany ostatní 
ustanovení této Smlouvy za platná a vykonatelná. To platí i v případě, že tato 
Smlouva odkazuje na ustanovení zákona nebo jiného právního předpisu a toto 
ustanovení je upraveno nebo zrušeno.

16.4 S výjimkou případů výslovně uvedených v této Smlouvě není žádná ze Smluvních 
stran oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany 
postoupit kterékoliv z práv vyplývajících z této Smlouvy třetí osobě.

16.5 Nevyužití některého z práv daného touto Smlouvou neznamená vzdání se tohoto 
práva.

16.6 Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavírají vážně, dobrovolně, bez 
nátlaku a za nikoliv nápadně nevýhodných podmínek.

16.7 Smlouva je sepsána ve 4 (slovy: čtyřech) originálních vyhotoveních, z nichž každá 
ze Smluvních stran obdrží 2 (slovy: dvě) vyhotovení.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k této Smlouvě
v den uvedený níže.

Poskytovatel Objednatel

c{ 1 1 .
V Teplicích dne...................... í.

c . > L . l of?
V Teplicích dne...................

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Ing. Bronislav Špičák, místopředseda 
představenstva

Severočeská vodárenská společnost a.s.

MUDr. Tomáš Indra, MBA, předseda 
představenstva

..................................................................
.................................................. 

...... ......................... ......................................
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Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Ing. David Votava, člen představenstva


