
SMLOUVA č. SMLJ-22-955/2019

o podmínkách dodávky a odběru povrchové vody.

Smluvní strany

Prodávající:
Správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabí 
se sídlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí 
Zastoupená: PhDr. Robinem Bohnischem, ředitelem 
IČO: 00088 455

Kupující:
Krkonošské vápenky Kunčice, a.s.
se sídlem Kunčice nad Labem č.p.150, PSČ: 543 71
zastoupená:
Ladislavem Mizerou, DiS, členem představenstva 
Miroslavem Konečným, členem představenstva 
zapsaná v OR vedeném u KSHK oddíl B, vložka č. 973 
IČO: 48173029 
DIČ: CZ 48173029

I.

Předmětem smlouvy je dodávka a odběr vody z vodního toku Pekelský potok č.h.p. 1-01-01-021, 
který je ve správě prodávajícího, odběr povrchové vody kupujícím a úplaty za odebranou povrchovou 
vodu kupujícím pro období od 01.01. 2020 do 31.12. 2020.

II.

Smluvní strany se dohodly, že:

a) prodávající prodá a kupující odkoupí povrchovou vodu v množství dle skutečných odběrů.

b) prodávající umožní kupujícímu odběr povrchové vody v množství dle potřeby kupujícího, ale jen 
do výše stanovené právoplatným rozhodnutím vodohospodářského orgánu.

c) prodávající svojí činností bude napomáhat k využívání vodního zdroje kupujícím.

d) kupující nepřekročí maximální množství odběru stanovené rozhodnutím vodohospodářského 
orgánu a zachová v korytě vodního toku pod profilem odběru průtok hygienického minima, t.j. Q 
355.

e) kupující upraví nebo přeruší odběr vody podle opatření, která při nedostatku vody vydá 
vodohospodářský orgán nebo orgán místní správy, bez náhrady chybějícího množství prodávajícím.

III.
a) úplata za lmetr kubický odebrané vody činí 4,- Kč. Ktéto ceně bude připočtena DPH dle 
platných cenových předpisů. Dojde-li ke změně ceny povrchové vody v republikové nebo 
regionální úrovni, promítne se do výše úplat od právní účinnosti této změny.



b) měření skutečného odběru je povinen provádět kupující na vlastním měřicím zařízení.

c) kupující umožní prodávajícímu přístup k měřicímu zařízení.

d) kupující nahlásí prodávajícímu odebrané množství za uplynulý měsíc vždy do 2. pracovního 
dne následujícího měsíce na emailovou adresu: 

e) platbu za skutečně dodané a odebrané množství povrchové vody bude kupující hradit 
prodávajícímu zpětně za uplynulý měsíc. Splatnost závazku platby je do 15 dnů po obdržení faktury. 
Penále za včas nezaplacené vyúčtování činí 0,1 procenta z účtované částky za každý den prodlení.

IV.
Právní vztahy mezi smluvními stranami, vysloveně v této smlouvě neuvedené, se řídí zákonem 
č.89/2012 Sb. v platném znění.

V.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. 
Smlouva nabývá platnosti dnem 1.1.2020 a končí dnem 31.12.2020.

Zánikem platnosti rozhodnutí vodohospodářského orgánu o povolení k odběru povrchové vody (čl. 
II.) odstupují obě smluvní strany od této smlouvy s tím, že práva a povinnosti obou stran zanikají 
dnem, jímž platnost předmětného povolení skončila.
Zrušení smlouvy nastává rovněž zánikem jedné ze smluvních stran, případně neplněním dohodnutých 
podmínek.

V Kunčicích, dne ^3. 01. 2020

Kupující

Ve Vrchlabí, dne ^ 2020

Prodávající

Krkonošské vápenky Kunčice, a.s.
543 71 Kunčice nad Labem, č.p. 150 

IČ: 481 73 029 DIČ: CZ48173029 -2-
Za správnost:

č. 05:
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