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wiSMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ ODBĚRŮ A ROZBORŮ VOD

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále též jen ,,NOZ“)

Číslo smlouvy objednatele: 2019002560 

Číslo smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany

Objednatel: Sportovní zařízení města České Budějovice, příspěvková organizace,
se sídlem F. A. Gerstnera 7/8, 370 01 České Budějovice
zapsaná ve veřejném seznamu vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, 
oddíl Pr., vložka 617, jejimž jménem jedná Ing. Tomáš Novák, ředitel organizace 
IČO: 28150244 
DIČ: CZ28150244 
Plátce DPH
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Zhotovitel: ČEVAK a.s.
se sídlem Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice 
Zastoupený: Ing. Jiřím Lipoldem, technickým ředitelem ČEVAK a.s. 
Kontaktní osoba:
IČO: 60849657 
DIČ: CZ60849657 
Bankovní spojení:

2. Všeobecné smluvní podmínky

2.1. Nedílnou součásti smlouvy je nabídka zhotovitele. V pochybnostech o obsahu smluvního 
vztahu se použije nejprve znění této smlouvy, potom nabídka zhotovitele, nedohodnou-li se 
smluvní strany o některých věcech výslovné a písemně jinak.

2.2. Zhotovitel se důkladně seznámil se zadanou prací a prohlašuje, že jeho nabídka obsahuje 
veškeré náležitosti potřebné pro bezvadné zhotovení plnění dle této smlouvy. Cena je tímto 
konečná.

2.3. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání, nabídkou 
zhotovitele nebo smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů.

2.4. Zhotovitel vyjadřuje svůj bezvýhradný souhlas s tím, aby bylo plné zněni této smlouvy 
zveřejněno v registru smluv.

3. Předmět a místo plnění

3.1. Předmětem plnění jsou "Odběry a rozbory vody na Plaveckém bazénu v Českých 
Budějovicích" v rozsahu vymezeném v cenové nabídce, která je přílohou této smlouvy. 
Tento rozsah je stanoven vyhláškou č. 238/2011 Sb. v platném znění.

3.2. Součástí plnění je jednak provádění pravidelných, periodických odběrů a rozborů vzorků vody 
a zároveň provádění odběrů a rozborů, případných mimořádných odběrů a rozborů, dle 
přílohy.

3.3. Místem odběru je plavecký stadion na adrese Sokolský ostrov 4, České Budějovice.

3.4. Součástí předmětu plněni jsou i veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními 
opatřeními nutnými dle právních předpisů upravujících požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci (např. zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění).

3.5. Z provedených odběrů bude vždy zpracován protokol, který bude následně předán objednateli 
a to maximálně do 14 pracovních dnů ode dne odběru vzorku.
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4. Lhůty provádění služby

4.1. Zhotovitel se zavazuje provádět plnění dle této smlouvy od 1. 1. 2020. Tato smlouva se 
uzavírá na dobu 24 měsíců.

5. Cenové podmínky

5.1. Cena jednotlivých dílčích plnění je uvedena v cenové nabídce, která je přílohou č. 1 této 
smlouvy a tvoří její nedílnou součást.

5.2. Cena se sjednává jako cena nejvýše přípustná, přičemž její výše je stanovena úplným a 
závazným rozpočtem v rozsahu vymezeném ve výkazu výměr, který je přílohou této smlouvy. 
Pevnou cenou se přitom rozumí cena, která je neměnná po celou dobu trvání smlouvy, ledaže 
se smluvní strany dohodnou na změně ceny, přičemž tato dohoda může být provedena pouze 
písemným dodatkem k této smlouvě.

5.3. Cena pokrývá všechny náklady spojené s provedením odběru nebo vykonáním činností podle 
čl. 3 smlouvy. Není-li příslušný náklad v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen 
konkrétnímu dílčímu plnění nebo není v této kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do 
ceny jednotlivých dílčích plnění úměrné jejich podílu na celkové ceně, není-li z povahy nákladu 
zřejmé něco jiného. Obdobně se posuzuje přiřazení takových nákladů jednotlivým položkám 
kalkulace.

5.4. K celkové ceně bude připočteno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými v době 
zdanitelného plnění.

6. Platební podmínky

6.1. Úhrada za skutečné provedené služby bude účtována měsíčné, na základě daňového dokladu 
vystaveného zhotovitelem.

6.2. Objednatel se zavazuje hradit cenu dle čl. 5. bezhotovostním převodem na bankovní účet 
zhotovitele.

6.3. Podkladem pro zaplacení ceny je faktura. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti 
předepsané pro daňový doklad. K účtované ceně za poskytnuté služby bude připočteno DPH 
v souladu s platnými daňovými předpisy v době zdanitelného plnění.

6.4. Vystavenou fakturu uhradí objednatel do 30 dnů od data doručení.

6.5. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat všechny náležitosti podle odstavce 6.1. 
smlouvy, odešle ji objednatel zpět zhotoviteli k přepracování nejpozději do uplynuti doby k její 
úhradě. Splatnost následně vystavené faktury je opět 30 dnů od jejího doručení.

7. Podmínky provádění služby

7.1. Zhotovitel provádí veškeré plněni dle čl. 3 této smlouvy samostatně a na vlastní zodpovědnost. 
Při provádění je povinen respektovat všechny obecné závazné právní předpisy, technické 
normy a správní akty vztahující se k předmětu plnění..

7.2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění služby veškeré podmínky vyplývající 
z platných povoleni vztahujících se k předmětu plnění, která mu byla předána. Pokud 
nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

7.3. Práce na odběrech vody budou prováděny výhradně po předchozí telefonické domluvě 
s odpovědným pracovníkem objednatele, nejméně tři dny předem, a vždy ráno od 7:00 do 
9:00 hodin.

7.4. Z každého odběru bude vždy sepsán protokol, kde bude vypsáno, jaké vzorky a kde byly 
odebrány. Tento protokol musí být potvrzen podpisem stanoveným pracovníkem objednatele.

8. Záruka, odpovědnost za škody a sankce

8.1. Zhotovitel plné odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, 
neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné 
pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.

8.2. Případné připomínky či jiné výhrady ke kvalitě provedených prací zhotovitelem (reklamace 
kvality prací) je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele osobně, telefonicky, nebo emailem
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nejpozději v daný pracovní den v době od 9.00 do 15.00 hod. Na pozdější reklamace nebude 
brát zřetel.

8.3. Při uplatnění reklamace je zhotovitel povinen dostavit se neprodleně v den uplatnění 
reklamace na místo reklamovaných prací a sepsat s objednatelem zápis o zjištěných 
závadách. Pakliže se zhotovitel nedostaví v dohodnutý den odběru na prokazatelnou výzvu 
objednatele, sjednávají si smluvní strany tuto smluvní pokutu:

- ve výši 100 % z fakturované částky, dle závazné cenové nabídky zhotovitele.

8.4. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených faktur vyjma nároků vyplývajících z bodu 
6.5 smlouvy, uplatní zhotovitel vůči objednateli penále ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý 
započatý den prodlení.

8.5. V případě prodleni s plněním dle čl. 3.1. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny plnění za každý započatý den prodlení.

9. Odstoupení od smlouvy

9.1. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, může objednatel před zahájením plnění zhotovitelem 
od smlouvy odstoupit, aniž by tím druhé smluvní straně vznikly jakékoli nároky.

9.2. Smlouvu lze ukončit výpovědí. V období prvních 90 dnů trvání smlouvy, když období prvních 
90 dnů počíná běžet dnem následujícím po nabytí účinnosti této smlouvy, je objednatel 
oprávněn vypovědět smlouvu ihned a to i bez udáni důvodu. Po uplynutí lhůty 90 dnů jsou 
smluvní strany oprávněny smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodu, když výpovědní lhůta 
činí tři měsíce a tato počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž bude 
písemná výpověď doručena druhé smluvní straně.

9.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě hrubého porušení povinností 
plynoucích z této smlouvy druhou smluvní stranou, případně po opakovaném porušování 
povinností plynoucích z této smlouvy.

9.4. Smlouvu lze ukončit rovněž dohodou smluvních stran.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních splatností originálu, z nichž zhotovitel 
obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.

10.2. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat 
obě strany.

10.3. Neplatná nebo neúčinná ustanovení této smlouvy nezpůsobují neplatnost nebo neúčinnost 
ostatních ustanovení smlouvy či celé smlouvy. Neplatná nebo neúčinná ustanovení smlouvy 
se zavazují smluvní strany nahradit platnými a účinnými ustanoveními, které se nejvíce blíží 
hospodářskému - obchodnímu účelu, pro který se tato smlouva uzavírá.

10.4. Smluvní strany se dohodly na místní příslušnosti soudu v souladu s ustanovení § 89a zákona 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, takto. Místné příslušným soudem pro 
případ sporů vyplývajících z této smlouvy je soud příslušný dle sídla objednatele.

10.5. Zhotovitel i objednatel prohlašují, že se plně seznámili s obsahem této smlouvy, smlouva 
odpovídá jejich skutečné a vážné vůli a podpisem této smlouvy se zavazují ke splnění závazků 
pro né ze smlouvy plynoucích.

10.6. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., 
v platném znění, podléhá tato smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle 
tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. 
Smluvní strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění 
úplného znění této smlouvy včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost 
k jejímu uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních 
webových stránkách města české Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že 
objednatel je povinen tuto smlouvu či skutečnosti z ní 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 shodně prohlašují, 
že žádnou část této smlouvy nepovažuji za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění
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či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této 
smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.

Příloha č. 1 - Cenová nabídka

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Českých Budějovicích, dne v českých Budějovicích, dne 2P.?r9.
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České Budějovice • Plavecký stadion, kaskádová vířivka - rozpis rozborů za měsíc
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Plavecký stadiem ČB. kaskádová vtřřvká vstupů voda 1 1 1 1

1

plavecký stadion ČB, kaskádová vVfřvk.i sedací. MBt. CH. I 1 1 1 1 1 1 1

Favecxv stadion ČB, kaskádová víňvlui tcdxň MB2 1 1 1

Plaveúý stadion čfí, kaskádová viňvka kruhová. MB1. CH, L 1 1 1 1 1 1 1

Plavecký st*d*o« ČBr kaskádová vlhvka • kruhová. M62 1 1 1

Počrt stanoveni v týdnu 5 5 S 0 3 2 0 2 2 0 0 0 1

Jednotková cena 2i parametr 120 Kč 70 Kč 128 Kč 128 Kč 300 Kč 46 Kč 46 Kč 200 Kč 82 KČ 34 Kč 34 Kč 58 Kč 1 Kč

Celková ceiva 10 parametr v 1. týdnu (be; DPH} 600 Kč 3 SO Kč 6-10 Kč 0 Kč 900 Kč 92 Kč 0 Kč 400 Kč 164 Kč 0 Kč
0 KČ 1 0 Kč

1 Kč

Celková cena za rozbor v 1, týdnu lbe* DPH) 3 147 KČ

3.iyden v mávkl
Plavecky stadion ČB. kaskádová viřivka vstupní voda 1 1 1 1 1 1

1

Piavet-ký stadion ČB, kaskádová v&rvká - seddc«, MBi, CM, 1. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Plavecký stadion ČB. kaskádová vičivfca swlaa, MB3 1 1 1 1

Plavecký stadion ČB, kar.kádová vihvka kruhová. MBI, CH. L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Pljrvccky ťtadion ČB, kaskádová vlhvka • kruhová, MB3 1 1 1 1

Počet stanoveni v týdnu 5 s S S 3 2 2 2 2 2 1 3 1

JeJnotková cena- za parametr 120 Kč 70 Kč 128 Kč 128 Kč 300 Kč 46 Kč 46 Kč 200 Kč 82 Kč 34 Kč 34 <í 58 Kč 1 Kč

Cwkcwa cery» ;a parametr v 3. týdnu ltx;z DPH} 600 Kč 350 Kč 640 Kč 640 Kč 900 Kč 92 Kč 92 Kč 400 Kč 164 Kč 68 Kč 68 Kč 174 Kč 1 Kč

Celková červa to rozbor v 3. týdnu (bez PPH.1 4 189 Kč
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ČEVAK
Obchodní jméno: ČEVAK a.s. v Strana 1/1
Spisová značka: B 657 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Kalkulace cen za analytické služby

Započtené vzorky : Místo odběru -1. a 3. týden v měsíci dle rozpisu rozborů

České Budějovice - Plavecký stadion, kaskádová vířivka - vstupní voda 
České Budějovice - Plavecký stadion, kaskádová vířivka - kruhová, MB1, CH, L 
České Budějovice - Plavecký stadion, kaskádová vířivka - kruhová, MB2 
České Budějovice - Plavecký stadion, kaskádová vířivka - sedací, MB1. CH, L 
České Budějovice - Plavecký stadion, kaskádová vířivka - sedací, MB2

A84 Pořízení čistopisu výsledků analýz 1,00 2 2,00 Kč
A97a) Stanovení bakterií rodu Legionella 300,00 6 1800,00 Kč
A23 Stanovení dusičnanů fotometricky 82,00 4 328,00 Kč
A60 Stanoveni Escherichia coli 120,00 10 1200,00 Kč
A11 Stanovení pH potenciometricky 46,00 2 92,00 Kč
A56 Stanovení počtu kolonii mikroorganismů kultivovatelných při 36°C 70,00 10 700,00 Kč
A91 Stanovení Redox - potenciálu 58,00 3 174,00 Kč
A70 Stanovení stafylokoků 128,00 5 640,00 Kč
A100a) Stanovení TOC 200,00 4 800.00 Kč
A71 Pseudomonas aeruginosa 128,00 10 1280,00 Kč
A35c) Stanovení vázaného chlóru 34,00 2 68,00 Kč
A35b) Stanovení volného chlóru 34,00 2 68,00 Kč
A6 Stanovení zákalu 46,00 4 184,00 Kč

Cena z analytické služby včetně odběru za 1 měsíc (bez DPH)

Cena z analytické služby včetně odběru za 10 měsíců - rok (bez DPH)

Cena z analytické služby včetně odběru za 10 měsíců - rok (s DPH)

7 336,00 Kč 

73 360,00 Kč

88 765,60 Kč

vypracovala:

ČEVAK a.s.
Severní 8/2264
370 10 České Budějovice

[T] +420 387 761 911 
[F] +420 387 761 225 
[E] info@cevak.cz

Hlášení poruch: 800 120 112 
Infollnka: 844 844 870 
www.cevak.cz

IČ: 608 49 657 
DIČ: CZ60849657

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl Bř vložka 657, u Krajskéhc^soudu v Českých Budějovicích

Naše voda. Náš život.


