
 

 Strana 1 (celkem 4) 

  

 

 

 

 

       

SMLOUVA  

O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB  
 

uzavřená ve smyslu § 1746 odst. 2 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
mezi těmito smluvními stranami: 

 
 

 1. objednatelem:    město Cheb  

 se sídlem:    náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 

 IČO:    00253979 

 DIČ:    CZ00253979 

 Bankovní spojení:    KB Cheb č. ú. 19-528331/0100 

 zastoupené:   Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou  

     (dále jen „objednatel služby“)  

 

a 

    

      2. poskytovatelem:  Hygienické a ekologické laboratoře s.r.o. 
 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn.: C 35456 

       se sídlem:   Hradební 516/16, 350 02 Cheb  

       IČO:                 06616861 

       DIČ:                     CZ06616861 

       Bankovní spojení:       

       zastoupená:   Ing. Petrou Markovou, jednatelkou 

      (dále jen „poskytovatel služby“) 
 

(objednatel služby a poskytovatel služby dále jen „smluvní strany“)   
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, tuto Smlouvu o poskytování služeb následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva). 

 

Článek I 

Předmět smlouvy, místo a rozsah plnění 
 

1. Předmětem smlouvy o poskytnutí služby je závazek poskytovatele služby provádět pro objednatele služby, 

za touto smlouvou sjednanou cenu, v rozsahu, za podmínek a způsobem sjednaným v této smlouvě po celou 

dobu trvání smlouvy (dále jen „předmět smlouvy“): 
a) provedení odběrů vzorků povrchových vod z přítoků do VN Skalka; 

b) provedení rozborů odebraných vzorků vod z přítoků do VN Skalka. 

2. Poskytovatel služby po celou dobu plnění předmětu smlouvy zajistí cestou Hygienické a ekologické 
laboratoře Cheb, zkušební laboratoře akreditované ČIA pod č. 1248 v ulici Hradební 516/16, 350 02 Cheb, 

která je v jeho vlastnictví:  
a) odběr vzorků povrchových vod z přítoků do VN Skalka, z těchto vodních toků v měsících květen až září 

2022; 

b) rozbory vzorků odebrané povrchové vody v měsících květen až září 2022 (18 vzorků každý měsíc), 
sledované ukazatele – amonné ionty, celkový fosfor, CHSK, chloridy, dusičnany, fosforečnany, 
konduktivita, reakce vody (pH), tenzidy aniont; 

c) předání zpracovaných protokolů o rozborech vzorků za jednotlivé měsíce vždy nejpozději do konce 
měsíce následujícího; 

d) vyhodnocení výsledků rozborů a porovnání s ukazateli dle přílohy č. 3 nařízení vlády č. 401/2015 Sb. 
do jednoho měsíce po provedení posledních rozborů odebraných vzorků,  
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Poskytovatel služby prohlašuje, že má pro plnění předmětu smlouvy platné oprávnění a potřebné zkušenosti 
s činností tohoto charakteru, potřebné odborníky a kvalifikaci pro provádění rozborů vod a nezjistil žádné 
překážky ani další nesrovnalosti v nabídkové ceně, které by bránily poskytnutí služby dle uvedené ceny 
a této smlouvy. Objednatel služby souhlasí se subdodávkou části analýz v jiné akreditované zkušební 
laboratoři.  
 

Článek II 

Trvání smlouvy a další podmínky plnění  
 

1. Smlouva se uzavírá na měsíce dobu provádění odběrů vzorků vod v měsících květen až září 2022.  

2. Poskytovatel služby se zavazuje, že poskytování služeb a závazky související s plněním předmětu smlouvy 
dle této smlouvy bude zajišťovat prostřednictvím řádně vyškolených a poučených zaměstnanců. 
Poskytovatel služby se dále zavazuje zajistit na své náklady veškeré materiálně-technické vybavení 
a proškolení či poučení osob vykonávajících poskytování služeb a závazky související s plněním této 
smlouvy. 

3. Závazná forma komunikace je doporučený dopis, který může být zaslán poštou nebo předán cestou 
podatelny MěÚ Cheb, datová zpráva, email se zaručeným el. podpisem, zápis z jednání, zápis o předání 
a převzetí. Dokumenty musí být podepsány příslušnými odpovědnými zástupci objednatele služby nebo 

poskytovatele služby. 

4. Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou pro odsouhlasení provedených prací a převzetí 
zpracovaných odebraných vzorků je:   

 

a/ na straně objednatele služby:    Ing. Radek Sobotka.  

b/ na straně dodavatele služby:      Ing. Petra Marková. 
 

5. Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou ve věcech smlouvy, dodatků, plateb a faktur je:   

      a/ na straně objednatele služby:  Ing. Radek Sobotka, 

 b/ na straně dodavatele služby:  Ing. Petra Marková,     

 
 

Článek III 

Cena a platební podmínky 

  

1. Smluvní strany se dohodly na ceně dle platného ceníku poskytovatele a subdodavatelů za provedení 
rozborů vod.  

Cena za provedení služby bez DPH 136.000 Kč 

DPH 21 %   28.560 Kč 

Cena celkem 164,560 Kč  

2. Smluvní cena v rozsahu sjednaného předmětu smlouvy je smluvní cenou nejvýše přípustnou a závaznou po 
celou dobu trvání smlouvy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné pro řádné splnění sjednaného 
předmětu smlouvy. 

3. Sjednaná smluvní cena obsahuje i veškerá rizika spojená s vývojem kurzů zahraničních měn vůči české 
koruně. 

4. Poskytovatel služby je oprávněn fakturovat provedené služby měsíčně. Přílohou faktury budou protokoly 

o výsledcích rozborů dodaných vzorků vod. 

5. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy. Kromě těchto 
náležitostí stanovených právními předpisy je druhá strana povinna v daňovém dokladu (faktuře) vyznačit 
i tyto údaje: 

- číslo smlouvy a datum jejího uzavření, 
- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo 

uzavřené smlouvy), 
- označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno, 
- jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 
- IČO a DIČ poskytovatele služby a IČO a DIČ objednatele služby. 

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti, stanovené účetními předpisy.  
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6. Lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) je 14 dnů po jejím doručení objednateli služby, který provede 
ověření formální, věcné a finanční správnosti údajů uváděných v daňovém dokladu (faktuře) a potvrdí ji 
svým podpisem. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků 
z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.). 

7. Nebude-li daňový doklad (faktura) obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, je objednatel 
služby oprávněn daňový doklad (fakturu) před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé straně bez zaplacení 
k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Poskytovatel služby provede opravu vystavením nového 

daňového dokladu (faktury). Od doby odeslání vadného daňového dokladu (faktury) přestává běžet původní 
lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotoveného daňového dokladu 

(faktury). 

8. Doručení daňového dokladu (faktury) se provede předáním na podatelnu MěÚ Cheb nebo doručením 

prostřednictvím pošty. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele 

služby. 

 

Článek IV 

Smluvní sankce 

 

1. Poruší-li poskytovatel služby kterékoliv z ustanovení této smlouvy, zaplatí objednateli služby smluvní 
pokutu ve výši 500 Kč (slovy: pět set korun českých) za každé jednotlivé porušení této smlouvy. Smluvní 
pokutu je poskytovatel služby povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného 
objednatelem služby a objednatel služby je oprávněn ji započítat vůči daňovému dokladu – faktuře 

poskytovatele služby. 
2. Uplatněním sankcí podle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele služby na náhradu škody.  
3. Pro případ prodlení objednatele služby se zaplacením ceny poskytování služeb na základě daňového 

dokladu (faktury) dle smlouvy má poskytovatel služby právo požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % 

z fakturované částky za každý den prodlení s placením dlužné částky. Úrok z prodlení objednatel služby 
uhradí do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného poskytovatelem služby. 

4. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od data doručení písemné výzvy k zaplacení ze strany oprávněné, a to 
na uvedený účet. Uplatněním smluvní pokuty není dotřeno právo na případnou náhradu způsobené škody 

v plné výši. Poskytovatel dává výslovný souhlas k eventuálnímu provedení vzájemného zápočtu 
pohledávek. 

 

Článek V 

 Odstoupení od smlouvy 

 

1. Každá ze smluvních stran této smlouvy je oprávněna od této smlouvy nebo její příslušné části odstoupit 
v případě jejího podstatného porušení druhou stranou. 

2. Za podstatné porušení smlouvy poskytovatelem služby se považuje zejména: 
a) jestliže poskytovatel služby neoprávněně přerušil nebo neoprávněně zastavil poskytování služeb podle 

této smlouvy na dobu delší než 1 týden, 
b) pokud poskytovatel služby poruší svoji povinnost odstranit neprodleně (tj. nejpozději do 48 hodin) 

zjištěné a vytčené závady, na které byl objednatelem služby upozorněn. 
3. Za podstatné porušení smlouvy objednatelem služby se považuje zejména, jestliže je objednatel služby svou 

vinou v prodlení s úhradou daňového dokladu (faktury) trvajícím déle než 15 dnů. 
4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. 
5. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy. 
 

Článek VI 

Doručování 
    

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu doručování: 
a) Poštou nebo podáním na podatelně MěÚ Cheb – daňový doklad (faktura), dodatky ke smlouvě a další 

dokumenty spojené s plněním předmětu smlouvy – adresa objednavatele služby i adresa poskytovatele 
služby jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy. 

b) V případě doručování dokumentů se za řádně doručené považují též dokumenty 
doručené prostřednictvím datové schránky. Doručuje-li se způsobem podle zákona č.  300/2008 Sb., 

v platném znění, ustanovení jiných právních předpisů upravující způsob doručení se nepoužijí. 
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Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen  okamžikem, kdy se do datové schránky 
přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého  oprávnění přístup k dodanému dokumentu. 
Nepřihlásí-li se tato osoba do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do 
datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Takovéto 
doručení dokumentu má stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou. 

2. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy  
pro doručování, budou neprodleně informovat druhou stranu.  

 

Článek VII 

 Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá 
účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel služby se 
zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem. 

2. Tato smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením článku IV. odst. 1 písm. d) směrnice č. 7/2021 

pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem 
Cheb, schválené usnesením Rady města Chebu č. RM 233/8/2021 ze dne 06.05.2021,  a její uzavření bylo 
schváleno místostarostou Mgr. Ladislavem Hrubým dne 22.04.2022. 

3. V otázkách, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy smluvních stran 

ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně 
závaznými předpisy České republiky v platném znění. 

4. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, jeden stejnopis obdrží poskytovatel služby a dva objednatel 

služby. 
5. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní 

ustanovení smlouvy. 
6. Smluvní strany se dohodly, že promlčecí lhůta k uplatnění práv smluvní strany bude 10 let od doby, kdy 

mohlo být uplatněno poprvé. 
7. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat výhradně oboustranně odsouhlasenými, písemnými 

a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. K jakýmkoli 
jiným formám změn než dodatkům této smlouvy případně ústním ujednáním se nepřihlíží.  

8. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela svéprávné, že tato smlouva je 
projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tuto smlouvu podrobně přečetly, zcela jednoznačně 
porozuměly jejímu obsahu, proti kterému nemají žádných výhrad, uzavírají ji dobrovolně, nikoliv v tísni, 
pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek a takto ji podepisují. 
 

 V Chebu dne                   V Chebu dne    

 

 

 

 

 

 _____________________          _    _____________________                  _ 

 za objednatele služby      za poskytovatele služby 

 Mgr. Antonín Jalovec       Ing. Petra Marková 

starosta        jednatelka 


