
MANDÁTNÍ SMLOUVA 
uzavřená dle ustanovení § 566 a násl. zák. č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 
 

 
Článek 1 

 Smluvní strany 
 

1. Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 
se sídlem: Revoluční 26, 400 11 Ústí nad Labem 
IČ:     25013891 
DIČ:  CZ25013891 
zastoupen: Ing. Milan Šlejtr 
 
Registrace:  
obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v ústí nad Labem, oddíl B, vložka 945  
 
(dále též jen „mandant“ nebo DPmUL a.s.) na straně jedné 
 
a 
 

2. Ing. Bc. Stanislav Šůna 
místem podnikání: Klíšská 723/72, 400 01 Ústí nad Labem - Klíše 
IČ:     88590046 
DIČ:  CZ6505312044 
 
Oprávnění k podnikání: Živnostenský list vydaný živnostenským odborem Magistrátu města 
Ústí nad Labem dne 22.02.2012 pod č.j. ŽO/1735/2012/Mi/3 
 
(dále  též jen „mandatář“) na straně druhé 
 
Subjekty sub. 1.1. a 1.2. dále též označovány společně jako „ strany této smlouvy“ nebo 
„smluvní strany“ 
 
 

Článek 2 
 

Strany této smlouvy se na základě úplného a vzájemného konsenzu o všech níže uvedených 
ustanoveních dohodly na uzavření této mandátní smlouvy: 

 
 

Článek 3 
Předmět smlouvy 

 
Mandatář se zavazuje, že pro mandanta bude vykonávat činnost ekologa společnosti 
v rozsahu daném právním řádem České republiky a dále v rozsahu uvedeném 
v Organizačním řádu společnosti DPmUL a.s. a v příloze č. 1 této smlouvy. Uvedený 
závazek mandatáře smluvní strany dále v této smlouvě shodně nazývají též zařizováním 
záležitosti. 
  

Článek 4 
Povinnosti mandatáře v souvislosti se zařizováním záležitosti 

 
4.1. Mandatář je při zařizování záležitosti povinen: 



a) Postupovat s náležitou odbornou péčí, 
b) Vykonávat činnosti dle ustanovení čl. 3 této smlouvy v souladu s pokyny mandanta, 

ať již výslovnými, nebo těmi, které zná či musí znát, a to v souladu s účelem, kterého 
má být zařizováním záležitosti dosaženo a který je mandatáři znám, 

c) Oznámit mandantovi všechny okolnosti, které zjistil při zařizování záležitosti a jež 
mohou mít vliv na změnu pokynů mandanta, nedojde-li ke změně pokynů na základě 
sdělení mandanta, postupuje mandatář podle původních pokynů mandanta a tak, aby 
bylo možné zařídit záležitost a dosáhnout účelu této smlouvy.  
 

4.2. Zjistí-li mandatář, že pokyny jsou nevhodné či neúčelné, je povinen na toto mandanta 
upozornit. Bude-li v tomto případě mandant na zařízení záležitosti dle svých pokynů trvat, má 
mandatář právo: 

a) Ve vyřizování záležitosti pokračovat dle původních pokynů mandanta, přičemž 
s ohledem na druh nevhodnosti pokynů mandanta se v odpovídajícím poměru 
zprošťuje odpovědnosti za úspěch zařízení záležitosti a za vady v jím poskytované 
službě mandantovi, 

b) V případě pokračování v zařizování záležitosti požadovat na mandantovi, aby své 
setrvání na původních pokynech potvrdil mandatáři písemně, 

c) Odstoupit od smlouvy, přičemž tímto není dotčeno právo mandanta na výplatu 
poměrné části sjednané odměny s ohledem na rozsah práce, kterou by musel celkem 
vykonat, aby došlo k zařízení záležitosti dle ustanovení čl. 3 této smlouvy. 
 

4.3. Mandatář je povinen upozornit mandanta na to, že jeho pokyny nebo nové pokyny 
odporují obecně závazným předpisům, a to bezodkladně poté, co danou skutečnost zjistí. 
Bude-li v tomto případě mandant trvat na svých pokynech, je mandatář oprávněn od smlouvy 
odstoupit. Mandatáři jsou v tomto případě zachovány nároky analogicky dle ustanovení  
čl. 4.2.c). 

 
4.4. Mandatář je povinen pravidelně informovat mandanta o postupu zařizování záležitosti. 

 
 

Článek 5 
 

Mandatář je povinen zařídit záležitost osobně, případně je oprávněn použít k zařizování 
záležitosti i jiných osob, avšak jen po předchozím souhlasu mandanta. 

 
 

Článek 6 
Plná moc 

 
Mandant je povinen vydat mandatáři na požádání mandatáře plnou moc, která je zapotřebí 
pro splnění závazku mandatáře zařídit záležitost. 

 
 

Článek 7 
Povinnosti mandanta 

 
7.1. Mandant je povinen předat včas informace, jež jsou nutné k zařízení záležitosti. 

 
7.2. Mandant je povinen poskytovat mandatáři nezbytnou součinnost, potřebnou pro řádné 
vyřízení, které jsou předmětem této smlouvy. 

 
 

Článek 8 
Odpovědnost smluvních stran 



 
8.1. Mandatář odpovídá mandantovi za případné škody, které mu činností nebo nečinností 
mandatáře při zařizování záležitosti dle této smlouvy vzniknou. Mandatář však neodpovídá 
mandantovi za škody, které si mandant způsobí činností, jež není v souladu s činností 
mandatáře směřující k naplnění účelu této smlouvy. 
 
8.2. Mandant odpovídá mandatáři za případné škody, které mu v důsledku neplnění 
povinností mandanta daných touto smlouvou vzniknou. 
 
8.3. Případné škody vzniklé smluvním stranám při naplňování účelu této smlouvy, především 
pak škody dle čl. 8.1. a 8.2., podléhají vzájemném úhradě v prokazatelné výši. 
 
 

Článek 9 
Odměna mandatáře, krytí nákladů 

 
9.1. Mandatář má nárok na odměnu za svou činnost vykonávanou pro mandanta dle této 
smlouvy. 
 
9.2. Za zařízení záležitosti pro mandanta, které je předmětem této smlouvy, obdrží mandatář 
odměnu: 
           a) za zařizování běžných záležitostí ve výši 10 000,- Kč (slovy: desettisíckorun 

českých) za každý celý měsíc činnosti ve prospěch mandanta dle této smlouvy,  
           b) za zařizování mimořádně časově náročných záležitostí (např. příprava dozorového 

auditu certifikačního orgánu) 300,- Kč (slovy: třistakorun českých) za každou 
mandantem odsouhlasenou hodinu. 

 
9.3. Odměna mandatáře stanovená v souladu s ustanovením čl. 9.2. je splatná na základě 
faktury vystavené mandatářem a to do 10-ti dnů ode dne doručení faktury mandantovi 
bezhotovostním převodem ve prospěch účtu mandatáře dle údajů uvedených na faktuře.  
 
 

Článek 10 
Náhrada nákladů 

 
 Mandatář má kromě odměny za svou činnost pro mandanta, která je předmětem této 
smlouvy, pouze nárok na náhradu cestovních výloh vynaložených v souvislosti s plněním dle 
čl. 9.2.b) této smlouvy, a to na základě vyúčtování tohoto nároku provedeného s použitím 
ustanovení čl.9.3. 
 

 
Článek 11 

Platnost, účinnost, trvání smlouvy 
 

Tato smlouva je platná a účinná dnem 1. dubna 2012 a uzavírá se na dobu neurčitou.  
 
 

Článek 12 
Ukončení smlouvy 

 
12.1. Výpovědí mandanta nebo mandatáře dle ustanovení čl. 13 této smlouvy. 
 
12.2. Odstoupením od smlouvy dle ustanovení čl. 14 této smlouvy. 
 



12.3. Zánikem mandanta nebo mandatáře bez právního nástupce, smrtí mandanta nebo 
mandatáře. 

 
12.4. Ztrátou oprávnění mandatáře k výkonu činnosti, které je třeba k zařizování záležitosti. 
 
 

Článek 13 
Ukončení smlouvy výpovědí 

 
13.1. Mandant je oprávněn tuto smlouvy kdykoliv vypovědět písemnou výpovědí 
adresovanou mandatáři, a to ve výpovědní lhůtě 30 dnů, která počíná běžet prvního dne 
měsíce následujícího po doručení výpovědi mandatáři. 
 
13.2. Od účinnosti výpovědi dle ustanovení čl. 13.1. Je mandatář povinen nepokračovat 
v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje. Je však povinen mandanta upozornit na opatření 
potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící mandantovi 
nedokončením činnosti související se zařizováním záležitosti. 
 
13.3 Mandatář je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv vypovědět písemnou výpovědí 
adresovanou mandantovi, a to ve výpovědní lhůtě 60 dnů, která počíná běžet prvního dne 
měsíce následujícího po doručení výpovědi mandantovi. 
 
13.4. V případě výpovědi učiněné mandantem zaniká ke dni účinnosti závazek mandatáře 
uskutečňovat činnost, ke které se touto smlouvou zavázal. Jestliže by tímto ukončením 
činnosti vznikla mandantovi škoda, je mandatář povinen jej upozornit, jaká opatření je třeba 
učinit k jejímu odvrácení. Jestliže tato opatření mandant nemůže učinit ani pomocí jiných 
osob a požádat mandatáře, aby je učinil sám, je mandatář k tomu povinen. 
 
 

Článek 14 
Odstoupení od smlouvy 

 
14.1. Kterákoliv ze stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit písemným prohlášením 
adresovaným druhé straně s tím, že odstoupení je účinné doručením předmětného 
prohlášení druhé straně. Důvodem odstoupení je velmi vážné porušení této smlouvy druhou 
smluvní stranou nebo její opakované porušování s tím, že druhá smluvní strana byla již na 
porušení smlouvy upozorněna a vyzvána k jejímu řádnému plnění a odstranění případného 
vadného stavu. 
 
14.2. Za velmi vážné porušení této smlouvy jako důvod k odstoupení ze strany mandatáře se 
považuje zejména odmítnutí udělení plné moci, neposkytnutí podkladů, informací či 
součinnosti, kterých je za potřebí pro splnění závazku mandatáře. 
 
 

Článek 15 
 

15.1. Mandatář se zavazuje uchovat v tajnosti veškeré informace, okolnosti a údaje, které se 
dozvěděl v souvislosti se zařizováním záležitosti pro mandanta, ledaže se tyto informace, 
okolnosti a údaje stanou obecně známými jinak než prostřednictvím mandanta. 
 
15.2. Závazek dle předchozího ustanovení zůstává v platnosti i po ukončení této smlouvy. 
 
 
 

Článek 16 



Řešení sporů 
 

Strany se zavazují, že veškeré spory se budou snažit řešit smírnou cestou 
 
 

Článek 17 
Jiná ujednání 

 
7.1. Tato smlouva se uzavírá v písemné formě, přičemž veškeré její změny je možné 

učinit jen v písemné formě na základě úplného a vzájemného konsenzu obou stran 
této smlouvy. 

 
7.2. Veškeré předchozí písemná či ústní dojednání mezi stranami této smlouvy, týkající se 

předmětu této smlouvy, pozbývají touto smlouvou účinnosti. 
 
7.3. Je-li nebo stane-lise některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají 

ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná. Namísto neplatného nebo 
neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů 
upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Strany se pak zavazují 
upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které svým výsledkem nejlépe odpovídá 
záměru ustanovení neplatného resp. neúčinného. 

 
7.4. Veškeré písemnosti dle této smlouvy se v pochybnostech považují za doručené třetím 

dnem po jejím odeslání doporučeným dopisem na adresu druhé smluvní strany 
uvedené v záhlaví smlouvy, a to i v případě, že adresát na této adrese již nebydlí či 
nemá sídlo podnikání, ale tuto skutečnost společně s novou adresou bydliště, sídla 
nebo místa podnikání nesdělil písemně druhé smluvní straně, nebo pokud jiným 
způsobem zmařil doručení. 

 
7.5. Tato smlouva se uzavírá ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží mandant a jeden 

mandatář 
 
 
 
 
V Ústí nad Labem dne 29. března 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………                  …………………………………………. 
     Ing. Milan Šlejtr     Ing. Bc. Stanislav Šůna 
 
 
 
 
 
Příloha č.1 



 
 

Ekolog společnosti 
 

V souladu s mandátní smlouvou ze dne 29. března 2012 a dále v souladu s Organizačním 
řádem a organizačními a řídícími akty společnosti DPmUL a.s. zabezpečuje ekolog 
společnosti pro mandanta níže uvedené činnosti: 
 
1/ Oblast vodního hospodářství: 
- upozornění na případné nedostatky z hlediska platné legislativy a zajištění potřebných 
náležitostí v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách.,a v souvisejících vyhlášek a 
nařízení, včetně vyřízení potřebných dokladů a povolení, 
- zpracování provozních řádů čistících zařízení – čistírny odpadních vod, lapoly, 
- zpracování provozních řádů skladu ropných produktů, včetně havarijních opatření, 
- odběry vzorků odpadních vod pro chemické rozbory a jejich vyhodnocování, případně 
návrh opatření k odstranění nedostatků 
- hlášení o vodách za uplynulý rok – vždy do 31.1. roku následujícího 
 
2/ Oblast odpadového hospodářství:  
Zajištění dokladové části k nakládání s odpady v souvislosti se zákonem č. 185/2001 Sb. o 
odpadech.,ve znění pozdějších předpisů a prováděcími vyhláškami k uvedenému zákonu č. 
381/2001 Sb. Katalog odpadů, a č. 383/2001 Sb., tj: 
- souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady včetně jeho případné aktualizace, 
- hlášení o produkci odpadu za uplynulý rok – vždy do 15.2. roku následujícího 
- zpracování Identifikačních listů nebezpečného odpadu (dále jen NO) 
- zpracování, případně aktualizace provozních řádů skladování nebezpečných odpadů 
- dohled nad nakládáním s odpady tj. třídění, shromaždování, skladování apod., 
- evidence odpadů, poradenství v oblasti průběžné evidence odpadů, informace ke třídění 
odpadů a nakládání s nimi, 
- průběžné informace o novelách zákonů a vyhlášek, včetně zajištění nových požadavků 
v souladu s platnou legislativou. 
 
3/ Ochrana Ovzduší:  
Informace o platné legislativě na ochranu ovzduší tj.: 
- zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami a prováděcí vyhlášky 
- měření emisí dle prováděcích vyhlášek , 
- zpracování hlášení o znečištění ovzduší – střední a malé zdroje, výpočet poplatků za 
znečištění ovzduší, vždy do 31.3. následujícího roku 
 
4/ Chemické látky a přípravky:  
Zabezpečení plnění legislativy a to především zákona č. 356/2003 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů a dalších souvisejících předpisů tj: 
- zabezpečení nakládání s chemickými látkami a přípravky, 
- proškolení a následné proškolování vybraných pracovníků k nakládání s chemickými 
látkami a přípravky, 
- odborný dohled a stanovení příp. opatření v souladu s platnou legislativou, 
 
5/ Účast při kontrolách správních orgánů, vyřizování korespondence a další ujednání a 
služby dané platnou legislativou v oblasti ŽP. 
 
 
 
 
Kontaktní osobou určenou mandantem k zajištění podmínek pro činnost mandatáře dle 
mandátní smlouvy ze dne 29. března 2012, především pak k zajištění potřebných náležitostí 



a informací dle pokynů a sjednaných potřeb mandatáře a k zajištění některých povinností 
mandanta k plnění platné legislativy včetně interní organizace, dále pak osobou určenou pro 
převzetí prací mandatáře je  
 
Pan Martin Šťastný, vedoucí střediska správy majetku, investice a odtahová služba 
 
 
Smluvní strany se dohodly na následující časové koordinaci činnosti směřující k naplňování 
účelu mandátní smlouvy ze dne 29. března 2012: 
 

1. Pravidelná přítomnost mandatáře na pracovištích DPmUL a.s. v Ústí nad Labem, 
týdně 10 hodin ve dny předem nahlášené kontaktní osobě a nebo vždy po dohodě 
podle potřeby smluvních stran, 

2. V průběhu měsíce dle potřeby smluvních stran a dle termínů sjednaných s orgány 
státní správy (kontroly, šetření, školení apod.) nebo k plnění termínů vyplývajících 
z platné legislativy. 

 
 
 
 
V Ústí nad Labem dne 29. března 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………                  …………………………………………. 
     Ing. Milan Šlejtr     Ing. Bc. Stanislav Šůna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dodatek k mandátní smlouvě ze dne 29. března 2012  
 
 
Změna článku 10,  
 
článek mandátní smlouvy se mění s účinností od 1. listopadu 2013 takto: 
 
 
 
 

Článek 10 
Náhrada nákladů 

 
 Mandatář má kromě odměny za svou činnost pro mandanta, která je předmětem této 
smlouvy, nárok na přiznání tzv. roční zaměstnanecké jízdenky MHD, a to na kalendářní rok 
v kterém vykonává činnost pro mandanta. 
 
 
 
 
 
 
V Ústí nad Labem dne 25. října 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………                  …………………………………………. 
     Ing. Milan Šlejtr     Ing. Bc. Stanislav Šůna 
 
 
 


