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SMLOUVA
O ZPRACOVÁNÍ IONEXU Z ÚPRAVEN VODY, 

DIAMO, STÁTNÍ PODNIK, ODŠTĚPNÝ ZÁVOD GEAM 
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., (dále je NOZ)

ČI. I
Smluvní strany

Týká se: STAVOKOMPLET spol. s r.o.
Královická 251,250 61 Zápy
zapsaná v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14934 
IČO: 47052945 DIČ: CZ4705945, plátce DPH

Zastoupený: ......................, ředitel

Bankovní spojení: ...........................
č. ú.: ........................

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy: 
........... ...........
tel.: ............ ....., mobil: ................. 
e-mail: .......................................

jako objednatel na straně jedné 
(dále jen „objednatel“)

DIAMO, státní podnik
Máchova 201,471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, 
vložka 520

Týká se: DIAMO, státní podnik 
odštěpný závod GEAM 
č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka 
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: ......................................... ............... 
č. ú.: .....................................

Zastoupený: ....................... ............. ........, vedoucí odštěpného závodu

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy ve věcech 
obchodních a technických:

........................... - vedoucí závodu Chemická úpravna, 
tel.: ............ ....., mobil ............ ....., 
e-mail: ..........................

Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik 
odštěpný závod GEAM 
č. p. 86,
592 51 Dolní Rožínka

jako zpracovatel na straně druhé
(dále jen „zpracovatel“)
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ČI. II
Úvodní ustanovení

1. Objednatel je provozovatelem úpravny vody v obci Příšimasy, ve které je ionexovou 
technologií snižována koncentrace uranu v pitné vodě.

2. Zpracovatel má na základě rozhodnutí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost povolení 
k nakládání s radiačním materiálem ionex. Tento radiační materiál dle platných předpisů 
zpracovává na svých pracovištích.

ČI. III
Předmět smlouvy

1. Zpracovatel se zavazuje, že objednateli zajistí v souladu splatnou legislativou 
opakovaně odvoz, zpracování použité ionexové náplně včetně provedení všech 
nezbytných dozimetrických služeb. Objem ionexu na jeden odvoz se předpokládá 
cca . m3.

2. Termín dodávky oznámí objednatel zpracovateli písemně formou objednávky.
3. Zpracovatel se zavazuje provést odvoz, vyhotovení dozimetrických protokolů pro odvoz 

a zpracování ionexu do 21 dnů od doručení objednávky.
4. Objednatel se zavazuje, že pro realizaci odvozu použité náplně ionexových filtrů umožní 

zpracovateli přístup do objektu a zajistí přívod vody pro zvodnění náplně a proplach 
sacích hadic.

ČI. IV
Platební podmínky

1. Zpracovatel zajistí činnosti uvedené v článku II. této smlouvy za tuto dohodnutou cenu:
Přeprava: ......... Kč
Dozimetrické a laboratorní zkoušky: ......... Kč
Zpracování ionexové náplně ......... Kč/m3

Cena dle nabídky pro rok 2020 je ............ Kč za . m3. Celkové finanční plnění po dobu 
platnosti smlouvy se předpokládá ve výši max. 230 000,- Kč bez DPH. Cena 
za zpracování náplně bude účtována dle skutečného objemu ionexu.
K těmto cenám bude připočtena DPH platná v den zdanitelného plnění.
Cenová nabídka na zpracování ionexové náplně je přílohou č. 1 této smlouvy.

2. Veškeré platby za poskytnuté práce dle této smlouvy budou provedeny v měně CZK.

3. Objednatel je povinen zaplatit zpracovateli cenu za provedené servisní služby. 
Podkladem pro zaplacení ceny je faktura vystavená zpracovatelem. Faktura bude mít 
náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění.

4. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů od prokazatelného doručení faktury.

5. Údaje o bankovním spojení a čísle účtu musí být shodné s údaji uvedenými v této 
smlouvě.

6. Nesplňí-li objednatel povinnost zaplatit řádně podloženou platbu v době její splatnosti, 
zaplatí zpracovateli smluvní pokutu - úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky 
za každý započatý kalendářní den prodlení.
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ČI. v
Platnost a účinnost této smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 2. 2020 do 31.12. 2022.
2. Před ukončením platnosti smlouvy je možno dodatkem prodloužit termín plnění vždy 

o další 3 roky. Cena uvedená v odst. 1 článku IV bude navýšena o inflaci vyhlašovanou 
ČSÚ. Poprvé může být tato částka inflace započtena od 1. 1. 2021. Navýšení ceny 
při započtení inflace bude řešeno dodatkem smlouvy. Dodatek smlouvy bude vyhotoven 
při objednání odvozu objednatelem.

3. Tato smlouva končí:
a) zaniknutím některé ze smluvních stran bez právního nástupce,
b) ztrátou oprávnění zpracovatele k výkonu činnosti, které je zapotřebí pro plnění 

ustanovení této smlouvy,
c) výpovědí i bez uvedení důvodů s tříměsíční výpovědní lhůtou, jež počíná běžet 

od prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.

ČI. VI
Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy 
nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. Tato smlouva může být měněna pouze písemně, a to dodatkem odsouhlaseným 
a podepsaným oběma smluvními stranami.

3. Smlouva nabývá platnosti v den podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv).

4. Tato smlouva se vyhotovuje a podepisuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu,
z nichž každá smluvní strana dostane jedno vyhotovení. Totéž platí i pro případné 
písemné dodatky. ”

5- Smluvní strany ujednávají, že každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit 
v případě, že bude u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání 
proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.

6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, 
smlouvu pročetly, jejímu obsahu porozuměly.

7. Obě strany prohlašují, že jsou si vědomé skutečnosti, že smlouva podléhá uveřejnění 
do ISRS dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) a souhlasí se zveřejněním údajů 
obsažených ve smlouvě.

8. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 
(o registru smluv) zajistí DIAMO, státní podnik.

9. Smluvní strany se zavazují použít vzájemně poskytnuté osobní údaje pouze za účelem 
plnění této smlouvy, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů).


