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Smlouva o dílo 

- provádění laboratorních prací a dalších služeb na čistírně odpadních vod 

v areálu Oblastní nemocnice Příbram 

Dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřely smluvní strany, a to: 

 

Oblastní nemocnice Příbram, a.s  

se sídlem Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I. 

zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8883 B 

IČ: 27085031, DIČ: CZ27085031 

zastoupená předsedou představenstva: MUDr. Michalem Bodnárem 

na straně jedné, v této smlouvě dále také jako „Objednatel“ 

a 

 

1. SčV, a.s. 

se sídlem Praha 10, Ke Kablu 971, PSČ 100 00 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10383, 

IČ: 47549793  DIČ: CZ47549793 

bankovní spojení:  XXXXX   

číslo účtu:  XXXXX 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

oddíl B, vložka 10383  

zastoupená generálním a finančním ředitelem společnosti: Ing. Ivanem Eisem 

na straně druhé, v této smlouvě dále také jako „Poskytovatel“ 

následující smlouvu o dílo (dále též „předmětná smlouva“) 

Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je zajistit pro Objednatele provádění prací a služeb na čistírně 

odpadních vod v areálu ONP Příbram a.s, v rozsahu a za podmínek obsažených v této 

smlouvě.  

Článek I. 

Předmět smlouvy 

1.1 Objednatel je provozovatelem areálové čistírny odpadních vod, jejíž specifikace 

je provedena v příloze č. 1 této smlouvy (dále také jen "ČOV"). Předmětem této 

smlouvy je závazek Poskytovatele zajistit pro Objednatele provádění určitých, v této 

smlouvě nebo na jejím základě specifikovaných, dílčích úkonů a služeb v oblasti 

provozu a údržby spojené s provozováním ČOV  jménem Objednatele na základě plné 
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moci zmocňující Poskytovatele k této činnosti, přičemž tato plná moc tvoří přílohu č. 

2 této smlouvy a závazek Objednatele platit za takové provádění provozu a údržby 

Provozovateli odměnu tak, jak je uvedeno v Souhrnném ceníku za poskytované služby 

v příloze č. 3 a v Kalkulaci periodických činností a služeb uvedené v příloze č. 7. 

Smluvní strany prohlašují, že Poskytovatel na základě této smlouvy nepřebírá jiná, než 

v této smlouvě uvedená práva a povinnosti týkající se provozu a údržby 

vodohospodářského majetku, než jaké jsou v této smlouvě výslovně uvedena. Tato 

smlouva nepředstavuje smlouvu o provozování vodovodu a kanalizace ve smyslu § 8 

odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a 

Objednatel provozoval a provozuje vodovod a kanalizaci svým jménem a na vlastní 

odpovědnost vyplývající z citovaného zákona. Na této skutečnosti nic nemění ani 

označení smluvních stran použité pro účely smlouvy. 

1.2 Poskytovatel prohlašuje, že je po stránce faktické i právní způsobilý k plnění 

činností dle této smlouvy a že disponuje dostatečným počtem zaměstnanců s 

potřebnou kvalifikací pro splnění jeho závazků dle této smlouvy. 

Článek II. 

Specifikace předmětu díla 

2.1 Poskytovatel na základě této smlouvy pro Objednatele za úplatu zajišťuje               

a zodpovídá za: 

(a) kontrolu dodržování zákonů, předpisů, norem a technologických postupů 

souvisejících s čištěním areálových odpadních vod na areálové čistírně 

odpadních vod, která je součástí vodohospodářského infrastrukturního majetku 

Objednatele a navrhuje odpovídající vhodná opatření při zjištění jakýchkoliv 

závad v rozsahu minimálně 1 hodiny práce technologa na místě za měsíc, nad 

rámec toho však pouze po obdržení písemného rozhodnutí Objednatele 

s odsouhlaseným postupem a v případě nutnosti vynaložení všech oprávněných 

nákladů, rovněž výhradně na náklady Objednatele; 

(b) odbornou obsluhu, údržbu ostrahu a úklid ČOV vlastními pracovníky 

poskytovatele a to v rozsahu 2 x 2 hodiny za den, včetně dopravy, poštovného, 

vybavení OOPP a potřebného režijního materiálu, nad rámec toho však pouze 

po obdržení písemného rozhodnutí Objednatele s odsouhlaseným postupem a 

v případě nutnosti vynaložení všech oprávněných nákladů, rovněž výhradně na 

náklady Objednatele; 

(c) provádění určených druhů služeb, oprav a havárií souvisejících s provozováním  

ČOV (technické a ekonomické poradenství, inženýring, vyjadřování 

k projektovým dokumentacím, opravy, dodávka provozních chemikálií, 

vyvážení a likvidace kalu, výkopové práce, úpravy komunikací a terénů, atd.), 

na základě jednorázových požadavků Objednatele za podmínky dohody obou 

smluvních stran; 
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(d) analýzy odebraných vzorků v akreditované laboratoři za účelem kontroly 

kvality odpadní vody dle platné legislativy a předání výsledků analýz 

Objednateli 

(e) další činnosti a služby požadované Objednatelem a jmenovitě uvedené v příloze 

č. 7 této smlouvy. 

2.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy Objednatel vznese požadavek na 

rozšíření prací a služeb, případně rozšíření vodohospodářského zařízení, jehož 

se provoz a údržba týkají, přistoupí bez zbytečného odkladu k jednání o změně 

této smlouvy a v případě dosažení dohody o jejím obsahu podepíší dodatek 

k této smlouvě 

2.3 Poskytovatel je povinen zaplatit pokuty vyměřené za překročení platných 

limitů, pokud k němu došlo výlučně porušením jeho povinností, tj. pokud 

překročení limitů skutečně zapříčinil. Poskytovatel dále neodpovídá za 

překročení limitů v případě nevyhovujícího stavu zařízení, na které byl 

Objednatel Poskytovatelem písemně upozorněn. Poskytovatel dále neodpovídá 

za nesplnění jakýchkoliv povinností vyplývajících z platných právních 

předpisů, pokud byl Objednatel o těchto povinnostech Poskytovatelem 

informován a přesto jejich splnění nezajistil. 

2.4 Objednatel je původcem odpadů vzniklých při provozu vodohospodářského 

infrastrukturního majetku a v souladu s ust. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 

v platném znění se svými odpady nakládá. 

Článek III. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

3.1 Poskytovatel bude provádět služby a činnosti řádně a v souladu s touto 

smlouvou a platnými právními předpisy. 

3.2 Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli veškerou součinnost k plnění 

povinností Poskytovatele dle této smlouvy. 

3.3 Objednatel má právo kontroly poskytnutého vybavení, jakož i plnění povinností 

Poskytovatele podle této smlouvy. Poskytovatel je povinen za tímto účelem 

poskytnout Objednateli potřebnou součinnost a předložit veškeré potřebné 

doklady týkající se plnění povinností dle této smlouvy, jejichž vyhotovení či 

opatření je Poskytovateli uloženo platnými právními předpisy, pokud o ně bude 

Objednatelem požádán, s výjimkou dokladů, které představují obchodní 

tajemství ve smyslu obchodního zákoníku, nebo takové důvěrné informace, 

jejichž utajení považuje Poskytovatel za nutné chránit před zveřejněním. 
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Článek IV. 

Náklady na provádění oprav 

4.1 Náhradu nákladů vynaložených při provádění oprav hradí Objednatel na 

základě samostatných smluv nebo objednávek. 

Článek V. 

Odměna Poskytovatele 

5.1 Za poskytování služeb dle této smlouvy náleží Poskytovateli odměna, jejíž výše 

je stanovena jako součet pevné a variabilní části takto: 

5.1.1 část pevná: za průběžnou kontrolu a metodické vedení dle odstavce 2.1. 

písmeno a) a za provádění prací zahrnutých v paušální platbě uvedených 

v příloze č. 7. Část B a to 1500 Kč za měsíc bez DPH.  

5.1.2. část pevná: za  zajištění obsluhy, obsluhy , údržby, úklidu a ostrahy ČOV 

včetně opravy, poštovného, režijního materiálu a OOPP dle odstavce 2.1. 

písmeno b) a to  18 918 Kč za měsíc bez DPH 

 5.1.3 část variabilní: činnosti uvedené v odstavci 2.1 dle ceníku c), d) a e) dle 

souhrnného ceníku, který tvoří přílohu č.3. – po předchozím schválení 

objednatele 

5.2 Smluvní strany sjednávají, že pro stanovení variabilní části odměny se pro 

období účinnosti této smlouvy použije vždy platný souhrnný ceník na příslušný 

rok dle přílohy č. 3. 

5.3 Objednatel uhradí Poskytovateli jeho odměnu ve výši stanovené dle tohoto 

článku V. na účet Poskytovatele č. 51-8082990277/0100 vedený u Komerční 

banky, a.s. dle data splatnosti na vystavené faktuře. 

5.4      Měsíční zpráva o provozu je podkladem k fakturaci. 

Článek VI. 

Porušení povinností, sankce, odstoupení od smlouvy 

6.1 Každá ze smluvních stran odpovídá za porušení povinností stanovených touto 

smlouvou podle platných právních předpisů.  

6.2 Pro případ prodlení s úhradou kterékoliv částky dle této smlouvy sjednávají 

smluvní strany pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

Sjednáním ani uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu 

vzniklé škody.  

6.3 V případě podstatného porušení povinností stanovených touto smlouvou 

kteroukoliv ze smluvních stran nebo v případě, že na majetek kterékoliv ze 

smluvních stran bude podán insolvenční návrh, je ta ze smluvních stran, která se 

porušení povinnosti nedopustila nebo na jejíž majetek nebyl podán insolvenční 
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návrh, oprávněna odstoupit od této smlouvy, pokud nebude náprava sjednána ve 

lhůtě patnácti (15) dnů od písemného upozornění na možnost odstoupení od této 

smlouvy z konkrétního důvodu. 

Článek VII. 

Platnost a účinnost smlouvy 

7.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma 

smluvními stranami. 

7.2 Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.  

7.3 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět bez 

uvedení důvodu. Výpovědní lhůta v takovém případě činí tři (3) měsíce a začíná 

od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní 

straně. 

7.4 Po skončení účinnosti této smlouvy je Poskytovatel povinen předat 

vodohospodářský majetek Objednateli, a to ve stavu umožňujícím jeho 

provozování s přihlédnutím k běžnému opotřebení v těch částech, jež byly 

předmětem činností Poskytovatele dle této smlouvy. Poskytovatel je povinen 

začít předávat a Objednatel je povinen přebírat vodohospodářský majetek 

nejpozději jeden měsíc před skončením účinnosti této smlouvy.  

Článek VIII. 

Všeobecná ustanovení 

8.1 Smluvní strany se zavazují zajistit utajení získaných důvěrných informací 

způsobem obvyklým pro utajování takových informací, není-li výslovně 

sjednáno jinak. Tato povinnost platí bez ohledu na ukončení účinnosti této 

smlouvy po dobu 3 let po jejím ukončení. Smluvní strany mají právo požadovat 

navzájem doložení dostatečnosti utajení důvěrných informací, jsou povinny 

zajistit utajení důvěrných informací i u svých zaměstnanců, zástupců, jakož i 

jiných spolupracujících třetích stran, pokud jim takové informace byly 

poskytnuty. 

8.2 Právo užívat, poskytovat a zpřístupnit důvěrné informace mají obě strany pouze 

v rozsahu a za podmínek nezbytných pro řádné plnění práva a povinností 

vyplývajících z této smlouvy. 

8.3 Za důvěrné informace se dle této smlouvy bez ohledu na formu jejich zachycení 

považují veškeré informace, které nebyly některou ze stran označeny jako 

veřejné a které se týkají této smlouvy a jejího plnění (zejména informace o 

obsahu této smlouvy a jejích dodatků a příloh, o právech a povinnostech stran 

jakož i informace o finančních plněních), které se týkají některé ze stran 

(zejména obchodní tajemství, informace o jejich činnosti, struktuře, 
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hospodářských výsledcích, know-how) anebo informace, které mají stanoven 

právními předpisy zvláštní režim utajení (zejména hospodářské tajemství, státní 

tajemství, bankovní tajemství, služební tajemství). Dále se považují za důvěrné 

takové informace, které jsou jako důvěrné některou ze stran označeny. 

8.4 Za důvěrné informace se nepovažují informace, které se staly veřejně 

přístupnými, pokud se tak nestalo porušením povinnosti jejich ochrany, dále 

informace získané na základě postupu nezávislého na této smlouvě nebo druhé 

straně, pokud je strana, která informace získala, schopna tuto skutečnost doložit, 

a konečně informace poskytnuté třetí osobou, která takové informace nezískala 

porušením povinnosti jejich ochrany. 

Článek IX. 

Závěrečná ustanovení 

9.1 Toto úplné znění smlouvy je vyhotoveno ve čtyřech exemplářích sepsaných v 

českém jazyce, z nichž dva obdrží vlastník a dva poskytovatel. 

9.2 V otázkách touto smlouvou zvlášť výslovně neupravených jinak, se smluvní 

strany řídí přímo příslušnou úpravou platných českých obecně závazných 

právních předpisů, a to zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v 

platném znění. 

9.3 Za okolnost vylučující odpovědnost se považuje mimořádná nepředvídatelná a 

nepřekonatelná překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí 

ve splnění její povinnosti. Za takovou překážku může být též považována 

změna právních předpisů. 

9.4 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky 

schválenými a podepsanými oprávněnými zástupci, případně statutárními 

orgány obou smluvních stran. 

9.5 Odběratel prohlašuje, že před uzavřením předmětné smlouvy splnil povinnosti 

stanovené platnými právními předpisy v souvislosti s nakládáním s 

provozovaným majetkem dle této smlouvy. 

9.6 Odběratel prohlašuje, že s uzavřením smlouvy a s plněním závazků z ní 

vyplývajících vyjádřily svůj souhlas všechny osoby a orgány, jejichž souhlas je  

k  uzavření této smlouvy a k  plnění z  ní vyplývajících závazků nezbytný, a že 

uzavřením této smlouvy nebude porušen žádný platný právní předpis, 

rozhodnutí příslušných orgánů nebo závazek vlastníka. Vlastník dále 

prohlašuje, že jsou splněny veškeré povinnosti dané platnými právními předpisy 

k uzavření této smlouvy a zaručuje poskytovateli, že při uzavírání této smlouvy 

postupoval zcela v souladu s ustanoveními platných právních předpisů. 

9.7 Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy: 
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č. 1 - Přehled vodohospodářského majetku provozovaného Objednatelem – 

specifikace ČOV 

č. 2 - Plná moc 

č. 3 - Souhrnný ceník za poskytované služby  

č. 4 - Živnostenský list 

č. 5 - Kontakty 

č. 6 - Předávací protokol 

č. 7 -  Přehled služeb zahrnutých v paušální platně a přehled samostatně 

kalkulovaných služeb  

 

9.8 Na důkaz souhlasu s výše uvedeným úplným zněním této smlouvy, připojují 

oprávnění zástupci smluvních stran svoje vlastnoruční podpisy. 

 

 

 

v ……………….… dne                                                  v Příbrami dne 

 

Za objednavatele:         Za poskytovatele: 

 

 

 

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.    1.SčV, a.s., 

       MUDr. Michal Bodnár,             Ing. Ivan Eis,  

      předseda představenstva             generální a finanční ředitel 

 


