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Číslo smlouvy zhotovitele: 212/17/VÚ-P110/Z Číslo smlouvy objednatele: 52533 

    

SMLOUVA  O  DÍLO  

(dále jen „smlouva“) 

 

I. 

Smluvní strany 

1. Obchodní firma: Ostravské vodárny a kanalizace a. s. 

Sídlo nebo místo podnikání:   Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava-Moravská Ostrava 

Zastoupena: Ing. Petrem Konečným, MBA 

generálním ředitelem a prokuristou 

IČO:   45193673 

DIČ:   CZ45193673 

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. č.ú. xxxxxxx 

Registrace: zápis v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddílu B, vložka 

348  

Osoba pověřená jednáním  

ve věcech smluvních: 

Ing. Ivo Grill, MBA 

vedoucí oddělení zásobování 

Osoba pověřená jednáním  

ve věcech technických: 

Miroslav Feikus 

vedoucí střediska údržby odpadních vod 

Na straně jedné, dále ve smlouvě jen „zhotovitel“ 

2. Obchodní firma: Ostravské komunikace, a.s. 

Sídlo nebo místo podnikání:   Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709 00  Ostrava 

Zastoupena: Ing. Danielem Lyčkou, předsedou představenstva                           

IČO: 25396544 

DIČ: CZ25396544 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č.ú. xxxxxxxxxxxxxxx 

 

Registrace: zápis v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v  Ostravě v oddílu  B, vložka 

1886  

Osoba pověřená jednáním  

ve věcech smluvních: 

Bc. Markéta Bartošová 

vedoucí obchodního oddělení 

Osoba pověřená jednáním  

ve věcech technických: 

Petr Uhlíř 

vedoucí provozu 110 

Na straně druhé, dále ve smlouvě jen „objednatel“ 

Objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“ či samostatně dále jen „smluvní strana“ 

II. 

Základní ustanovení 

1. Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), a to zejména jeho ust. § 2586 a násl.  

2. Každá Smluvní strana prohlašuje, že její údaje uvedené v čl. I. této smlouvy a její oprávnění k podnikání uvedená 

v obchodním rejstříku, resp. v živnostenském rejstříku, jsou v souladu  se skutečností v době uzavření smlouvy. 
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III. 

Předmět smlouvy 

1. Dílem podle této smlouvy je „Oprava komunikací ÚČOV Ostrava v rozsahu cenové nabídky výběrového řízení 

„Poptávka č. 9082/14/17“, přičemž podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen 

„dílo“). 

2. Zhotovitel se objednateli zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě provede na svůj náklad a nebezpečí 

pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo za podmínek stanovených v této smlouvě převzít a zaplatit za ně 

v této smlouvě ujednanou cenu. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy s odbornou péči obeznámil se zadáním díla, které má být 

dle této smlouvy provedeno a se všemi podklady, které mu byly poskytnuty a že si s odbornou péči vyžádal veškeré 

další dokumenty, informace a podklady k tomu, aby se přesvědčil, že je schopen provést dílo řádně a včas, a to bez 

potřeby součinnosti objednatele, a všechny takto vyžádané dokumenty, informace a podklady mu byly objednatelem 

poskytnuty k plné spokojenosti zhotovitele. Zhotovitel dále prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel 

nevystupuje při zadání díla dle této smlouvy jako odborník a spoléhá tak na ujištění zhotovitele jako odborníka 

týkající se díla a věcí, které jsou k jeho řádnému a včasnému provedení potřeba. 

 

IV. 

Doba, místo a způsob plnění 

1. Zhotovitel bude postupovat při provádění díla samostatně a zavazuje se provést dílo s potřebnou péčí, včas a bez 

vad.  

2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo v době od data podpisu smlouvy s dílčím plněním: 

a. Oprava zatáčky – zahájení do 3 dnů po podpisu smlouvy, dokončení do 35 pracovních dnů od zahájení 

opravy, pokud se obě strany písemně nedohodnou jinak. 

b. Oprava ostatních komunikací dle Přílohy č. 1 s postupným plněním dle klimatických podmínek 

s přechodem plnění do 30. 6. 2018. Pořadí oprav dle jednotlivých bodů 1 - 35 (stavebních objektů, které 

jsou uvedeny v Příloze č. 1 této smlouvy) stanoví objednatel, a to zápisem ve stavebním deníku zhotovitele 

a zasláním požadavku na provedení požadovaných oprav e-mailem zhotoviteli na e- mailovou adresu 

uhlir@okas.cz  

Smluvní strany si výslovně ujednávají, že doba plnění je stanovena ve prospěch objednatele. 

3. Místem plnění díla je Ústřední čistírna odpadních vod v Ostravě - Přívozu. 

4. Povinnost provést dílo je splněna řádným dokončením a předáním díla, včetně veškeré dokumentace týkající se díla. 

Po dokončení dílčího plnění díla (v souladu s čl. IV odst. 2) se zhotovitel zavazuje vyzvat objednatele písemně 

k převzetí dílčího plnění díla. Má-li být dokončení díla prokázáno provedením ujednaných zkoušek, považuje se 

provedení díla za dokončené úspěšným provedením zkoušek za účasti objednatele, přičemž zhotovitel je povinen 

k provedení zkoušek povinen objednatele písemně přizvat. Předání a převzetí díla bude smluvními stranami 

potvrzeno v Protokolu o předání a převzetí díla. 

5.  Objednatel nemá povinnost převzít dílo, pokud dílo není řádně dokončeno, neodpovídá této smlouvě, vzájemně 

odsouhlasenému zadání či vykazuje vady, které brání řádnému a nebo bezpečnému užívání díla. Objednatel má dále 

právo odmítnout převzít dílo pro závady, jejichž původ je ve věcech, pracích či službách, které zajišťoval 

zhotovitel. 

6. Před započetím stavebních prací předloží zhotovitel zástupci objednatele atesty, certifikáty, prohlášení o shodě a 

technické a dodací listy u všech použitých materiálů budou předány před zahájením prací. Nedodání dokladů je 

vážným porušením smlouvy. 

7. Zhotovitel před zahájením prací provede taková opatření, aby v případě nečekaného zhoršení klimatických 

podmínek v průběhu realizace díla mohla být v co nejkratší době od počátku zhoršení klimatických podmínek 

provedena dostatečná ochrana nedokončené části díla před jejich účinky. Zhotovitel odpovídá za to, že jím 

provedené opatření bude účinné po celou dobu zhoršení klimatických podmínek.  

8. Pokud zhotovitel při zhotovování díla zjistí, že nelze bez dalších opatření zajistit kvalitu díla, je povinen neprodleně 

písemně informovat objednatele. Objednatel rozhodne, o dalším postupu. 

9. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob při práci, dodržování platných právních předpisů, 

zejména pak bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů.  

mailto:uhlir@okas.cz
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10. Při nakládání se závadnými látkami je zhotovitel povinen postupovat v souladu se zákonem  

č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů, v souladu se zákonem  

č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a ve smyslu zákona  

č. 350/2011 Sb. chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) a 

v souladu s prováděcími vyhláškami těchto zákonů v platném znění. 

11. Zhotovitel je povinen provést na vlastní náklady likvidaci odpadů, vzniklých v souvislosti s prováděním díla, 

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. 

12. Zhotovitel se zavazuje ochránit objednatele před jakoukoli újmou, která by objednateli mohla v důsledku provádění 

díla anebo v souvislosti s dílem vzniknout a v případě vzniku újmy se zavazuje objednatele odškodnit. 

13. Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet zejména vzniku havárií, nehod či jiným mimořádným událostem 

týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany nebo životního prostředí. V případě, že 

zhotovitel a/nebo jeho zaměstnanci nebo třetí osoby, které zhotovitel použije k provádění díla, způsobí v areálu 

objednatele havárii nebo jinou mimořádnou událost dle předcházející věty, je jeho povinností neprodleně 

informovat objednatele a účastnit se likvidace vzniklých následků. Pokud zhotovitel svým jednáním, resp. jeho 

zaměstnanci nebo třetí osoby, které zhotovitel použije k provádění díla, způsobí objednateli újmu (včetně škody), je 

zhotovitel povinen újmu (včetně škody) uhradit v plné výši, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

14. Zaměstnanci zhotovitele, kteří budou vykonávat pracovní činnosti v areálu objednatele, budou prokazatelně 

proškoleni ze základních požadavků v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. 

Školení provede zaměstnanec objednatele a zhotovitel bude vést své zaměstnance k dodržování těchto pravidel a 

nad dodržováním těchto pravidel dohlížet. 

15. Smluvní strany se dohodly, že v případě neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele, není zhotovitel oprávněn 

zajistit náhradní plnění, a to ani na jeho účet ani na účet objednatele. Zhotovitel je povinen objednatele neprodleně 

písemně informovat o neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele v každém konkrétním případě včetně popisu, 

v čem neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele spočívalo. 

16. Smluvní strany se dohodly, že vlastnictví k předmětu díla nabývá od počátku provádění díla objednatel, a to bez 

ohledu na místo, kde je předmět díla zpracováván, nebo hodnotu zpracovávaných věcí. 

17. Smluvní strany se dále dohodly, že nebezpečí škody na předmětu díla přechází na objednatele v okamžiku jeho 

řádného převzetí objednatelem v souladu s touto smlouvou. 

18. Zhotovitel od počátku plnění této smlouvy povede stavební deník. Při jeho vedení bude respektován § 157 zák. č. 

183/2006 Sb., stavebního zákona v platném znění a jeho prováděcí právní předpis, kterým je vyhláška č. 499/2006 

Sb., o dokumentaci staveb v platném znění. Stavební deník musí být přístupný v průběhu celé pracovní doby. Ve 

stavebním deníku budou zapisovány veškeré rozhodné skutečnosti pro plnění předmětu smlouvy. Denní záznamy 

zapisuje čitelně zástupce zhotovitele, a to v den, kdy byly práce provedeny. Objednatel (jeho zástupce) má právo do 

stavebního deníku zapisovat zejména požadavky na provádění oprav dle článku IV odst. 2 písm. b) této smlouvy. 

V. 

Cena za dílo 

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo je stanovena jako pevná a konečná smluvní cena, uzavřená dle zákona o 

cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění. Smluvní strany se dále dohodly, že cena za dílo nebyla určena odhadem 

ani stanovena na základě rozpočtu. Celková cena za dílo činí: 

Cena dle čl. IV/2a bez DPH    587.587,- (Kč) 

Cena dle čl. IV/2b bez DPH     987.772,- (Kč) 

Cena celkem bez DPH (Kč) 

1.575.359,- (Kč) 

 

 

2. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a konečná, platná pro rok 2017 a 2018. 

3. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je povinen cenu za dílo uhradit na základě faktury, resp. faktur 

vystavených v souladu s článkem VI., a to ve lhůtách tam stanovených v souladu s touto smlouvou. 

4. Smluvní strany pro vyloučení pochybností uvádí, že v celkové ceně za dílo dle čl. V. odst. 1 této smlouvy jsou již 

zahrnuty veškeré materiály, komponenty, technologie, licence a další věci nezbytné k provedení díla, které 

v souvislosti se zhotovením díla opatřil nebo opatří zhotovitel. 
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5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy a 

že bude účtována k termínu zdanitelného plnění dle platných právních předpisů. 

6. Zvýšení ceny může být provedeno pouze formou písemného dodatku ke smlouvě podepsaného smluvními stranami. 

7. Smluvní strany tímto vylučují jakákoli ustanovení občanského zákoníku, která by byla s ujednáními dle čl. V. této 

smlouvy v rozporu. 

8. Zhotovitel po posouzení všech aspektů díla, které je předmětem této smlouvy s odbornou péčí prohlašuje, že 

nenastane žádná nepředvídatelná okolnost, která by mohla dokončení díla podstatně ztížit a tímto přebírá nebezpečí 

změny okolností, za kterých byla tato smlouva uzavřena. 

VI. 

Platební podmínky 

1. Podkladem pro úhradu ceny za dílo je faktura vystavená zhotovitelem, která bude mít náležitosti daňového dokladu 

dle platných účetních a daňových předpisů (dále jen „faktura“) a bude na ní uvedeno číslo objednatele této smlouvy. 

Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací odsouhlasený objednatelem. Na všech dokladech bude 

uváděno číslo této smlouvy. 

2. Cena za dílo bude fakturována zhotovitelem takto: 

 po provedení prací dle bodu IV. 2a, a to na základě soupisu provedených prací a předávacího protokolu 

potvrzeného oběma stranami 

 práce dle bodu IV. 2b v pravidelných měsíčních intervalech do max. výše 90% z celkové ceny za dílo 

dle čl. V. této smlouvy. Zbývajících 10% z ceny za dílo bude vyúčtováno konečnou fakturou. 

Objednatel má právo provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku a soupisu 

provedených prací, které zhotovitel předloží objednateli před vyhotovením průběžné faktury k 

odsouhlasení. Konečná faktura bude vystavena po protokolárním předání a převzetí díla, s tím, že 

těchto 10% bude pozastaveno do doby odstranění případných vad a nedodělků zhotovitelem. 

Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno písemně oprávněným zástupcem objednatele. 

3. V návaznosti na finanční prostředky objednatele si objednatel vyhrazuje právo dílo dle bodu IV. 2b rozdělit na dvě 

části realizované v letech 2017 a 2018 bez možnosti uplatnění sankcí ze strany zhotovitele.  

4. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena za dílo, je objednatel 

oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení. K vrácené faktuře 

objednatel uvede důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu faktury a upraví lhůtu splatnosti s tím, že nová lhůta 

splatnosti počne běžet teprve až od doručení řádně opravené faktury objednateli. 

5. Lhůta splatnosti ceny za dílo uvedené na faktuře je 28 dnů od jejího doručení objednateli, za předpokladu, že 

faktura bude splňovat všechny povinné náležitosti dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy a právních předpisů. Doručení se 

provede osobně nebo prostřednictvím pošty, a to na adresu objednatele uvedenou v čl. I. této smlouvy (případně na 

jinou adresu, kterou objednatel předem oznámí zhotoviteli). 

6. Smluvní strany tímto sjednávají, že se objednatel dozví o definitivním stanovisku zhotovitele a o skutečnostech 

rozhodných pro vznik povinnosti provést opravu základu daně a výše daně (vady či vrácení zboží, reklamace) podle 

ustanovení § 42 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, až okamžikem doručení 

opravného daňového dokladu. 

7. V případě, že správce daně rozhodl, že zhotovitel je nespolehlivý plátce ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění (dále jen „ZDPH“)nebo zhotovitel uvedl na daňovém 

dokladu sloužícímu jako podklad pro bezhotovostní úhradu jiný bankovní účet, než zveřejněný správcem daně dle 

ustanovení § 98 ZDPH, je objednatel oprávněn provést úhradu ceny pouze ve výši částky základu daně a příslušnou 

DPH uhradit přímo na bankovní účet správce daně zhotovitele v souladu s § 109a ZDPH. O této úhradě bude 

objednatel zhotovitele informovat a jeho závazek vztahující se k části ceny za dílo ve výši DPH se tím bude 

považovat za splněný. 

8. Dluh je splněn dnem odeslání platby z účtu ve prospěch zhotovitele. 

VII. 

Záruka za jakost, práva z vadného plnění díla 

1. Dílo má vady, jestliže nemá vlastnosti stanovené touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy. Za vadu 

se považují i vady v dokladech nutných pro užívání díla.  

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost, přičemž záruční doba činí 36 měsíců. Odpovědnost zhotovitele za 

vady díla, na které se nevztahuje zhotovitelem poskytnutá záruka za jakost, tímto není dotčena.  
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3. Záruční doba dle čl. VII. 2 této smlouvy začíná plynout ode dne převzetí díla objednatelem v souladu s touto 

smlouvou. 

4. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně nebo faxem oznámí 

zhotoviteli její výskyt anebo jak se projevuje a stanoví požadované nároky objednatele z vad díla. Jakmile 

objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že uplatnil své práva ze záruky za jakost, není-li v oznámení 

výslovně uvedeno něco jiného.  

5. Zhotovitel se zavazuje bezplatně a neprodleně odstranit oznámenou vadu nejpozději do 10 pracovních dnů od 

doručení písemného oznámení o vadě, pokud objednatel nepožaduje jiný způsob nápravy vady. Objednatel je 

oprávněn zvolit jakékoli právo z vad díla vyplývající z příslušných ustanovení občanského zákoníku, a to bez 

rozlišení, zdali je vadné plnění podstatným či nepodstatným porušením této smlouvy.  

6. Zhotovitel předá objednateli dílo po odstranění vad ve lhůtě 10 dnů. Na dílo po odstranění vad poskytne zhotovitel 

záruku v délce 24 měsíců. Běh této záruční doby neskončí před uplynutím záruční doby na celé dílo. 

7. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení s odstraňováním vad, je objednatel oprávněn příslušnou vadu odstranit sám anebo 

prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. 

VIII. 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu dle čl. IV. odst. 2  této smlouvy je zhotovitel povinen 

objednateli na jeho písemnou výzvu uhradit smluvní pokutu ve výši ve výši 0,1% z celkové ceny díla uvedené v čl. 

V odst. 1 této smlouvy za každý den prodlení, nejvýše však 10% z celkové ceny díla uvedené v čl. V odst. 1 této 

smlouvy. 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady oznámené v souladu s čl. VII. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel 

povinen objednateli na jeho písemnou výzvu uhradit smluvní pokutu ve výši ve výši 0,05% z celkové ceny díla 

uvedené v čl. V odst. 1 této smlouvy za každý den prodlení, nejvýše však 10% z celkové ceny díla uvedené v čl. 

V odst. 1 této smlouvy. 

3. V případě prodlení objednatele s platbou faktury je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroku 

z prodlení ve výši stanovené prováděcím právním předpisem k občanskému zákoníku.  

4. Smluvní strany se dohodly, že zaplacení smluvní pokuty podle této smlouvy nezbavuje povinnou stranu povinnosti 

splnit svůj dluh, případně nahradit újmu (včetně škody) vzniklou porušením povinnosti, ke které se smluvní pokuta 

vztahuje. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 2051 věta druhá občanského 

zákoníku na jejich vztahy založené touto smlouvou. 

IX. 

Zrušení závazků ze smlouvy 

1. Každá smluvní strana má právo od smlouvy odstoupit, vyplývá-li tato možnost ze zákona, není-li v této smlouvě 

uvedeno něco jiného. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením 

díla dle této smlouvy po dobu delší než 30 dní, pokud by okolnosti vylučující odpovědnost zhotovitele trvaly po 

dobu delší než 30 dní, pokud by na zhotovitele byl prohlášení konkurs či by insolvenční návrh byl zamítnut pro 

nedostatek majetku a pokud by se zhotovitel ocitl v likvidaci. 

2. Závazky ze smlouvy lze zrušit i písemnou dohodou obou smluvních stran. 

X. 

Reporting BOZP 

1. Objednatel se zavázal zasílat pravidelný měsíční reporting týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci svému 

majoritnímu akcionáři, kterým je společnost SUEZ Groupe, zjednodušená akciová společnost se sídlem Tour Cb 

21, 16, place de l’Iris, 92040 Paris La Défense Cedex, Francie, zapsaná v Obchodním a podnikovém rejstříku 

vedeném Rejstříkem při Obchodním soudu v Nanterre, identifikační číslo 410 118 608 R.C.S. NANTERRE. 

Součástí výše uvedeného reportingu je informace o celkovém počtu odpracovaných hodin všech dodavatelů pro 

objednatele a počet pracovních úrazů v souvislosti s prací prováděnou pro objednatele. 

2. Zhotovitel se zavazuje do pěti pracovních dní od skončení kalendářního měsíce zaslat emailem na adresu 

info@ovak.cz informaci o počtu odpracovaných hodin všech svých zaměstnanců pro objednatele v daném 

kalendářním měsíci a informaci o počtu pracovních úrazů vzniklých v souvislosti s pracemi prováděnými pro 

objednatele v daném kalendářním měsíci. Zhotovitel v emailu uvede měsíc a rok, za které informace poskytuje, 

číslo a název smlouvy a předmět emailu označí „Reporting BOZP“. 

mailto:info@ovak.cz
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3. Objednatel se zavazuje, že informace poskytnuté zhotovitelem budou použity výlučně za účelem reportingu 

majoritnímu akcionáři objednatele dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. 

    

XI. 

Ostatní ujednání 

1. S ohledem na to, že smluvní strany jednají v rámci své podnikatelské činnosti, se ve vztahu ke smlouvám, které 

odkazují na tyto obchodní podmínky, nepoužijí ustanovení § 1740 odst. 3, § 1757 odst. 2 a 3 a dále pak § 1799 a § 

1800 občanského zákoníku. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení § 577 občanského zákoníku se 

nepoužije. Určení množstevního, časového, územního či jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní 

dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy jakkoliv zasahovat. 

2. Smluvní strany prohlašují, že před uzavřením smlouvy zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci 

a jsou si plně vědomy okolností této smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat. Pro 

vyloučení pochybností se uvádí, že smluvní strany považují tuto smlouvu za odvážnou smlouvu a tudíž se na 

závazky z ní vzniklé nepoužijí ustanovení občanského zákoníku o změně okolností v ustanovení §1764 až 1766 a 

neúměrném zkrácení v ustanovení §1793 až 1795. Tuto smlouvu nelze měnit rozhodnutím soudu v jakékoliv její 

části. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž 

zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel jedno vyhotovení. 

4. Zhotovitel odpovídá vůči objednateli za to, aby ani jeho zaměstnanci, ani jiné osoby provádějící pro něho činnost 

související s touto smlouvou nevykonávali takovou činnost jako nelegální práci ve smyslu § 5 písm. e) zák. č. 

435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. Zhotovitel se  zavazuje vynaložit náležitou péči a podniknout 

veškerá opatření zejména pokud jde o předcházení výskytu nelegální práce při plnění této smlouvy, a to i u svých 

subdodavatelů.  

5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech získaných při jednáních o 

uzavření této smlouvy nebo vyplývajících z této smlouvy, jejích příloh či dodatků. Smluvní strany se zavazují 

nesdělit a nezpřístupnit tyto informace a skutečnosti třetím osobám. 

6. Zhotovitel není oprávněn převést jeho práva a povinnosti ze smlouvy jako postupitel třetí osobě, a to ani částečně, 

bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

7. Tato smlouva může být měněna jen písemnými a chronologicky číslovanými dodatky. Ujednáními v jiné formě, 

včetně zápisů, protokolů apod., smluvní strany nechtějí být vázány. Za písemnou formu se pro účely této smlouvy 

nepovažuje výměna emailových či jiných elektronických zpráv.  

8. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti 

dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami nebo zvyklostí zachovávaných 

obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je v této smlouvě výslovně sjednáno jinak. 

Vedle shora uvedeného strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních 

zvyklostí či praxe.  

9. Eventuální neplatnost, neúčinnost, zdánlivost či nevymahatelnost některého ustanovení smlouvy nemá vliv na 

ostatní ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se dohodnou na náhradě takového neplatného, neúčinného, 

zdánlivého či nevymahatelného ustanovení písemným dodatkem k této smlouvě.  

10. Pro účely této smlouvy se namísto ustanovení § 573 občanského zákoníku uplatní následující pravidla. Jakýkoliv 

dopis, oznámení či jiný dokument bude považován za doručený druhé smluvní straně, bude-li dané smluvní straně 

doručen na kontaktní adresu dle této smlouvy, či písemně do sídla či místa podnikání smluvní strany, či na 

jakoukoli jinou adresu oznámenou jednou smluvní stranou druhé smluvní straně pro účely doručování písemných 

oznámení. V případě písemnosti zasílané provozovatelem poštovních služeb se má v pochybnostech za to, že 

písemnost zaslaná doporučenou poštovní přepravou byla doručena třetí den po dni odeslání této písemnosti. 

Smluvní strany se zavazují informovat druhou smluvní stranu o změnách kontaktních údajů uvedených v této 

smlouvě. 

11. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu této smlouvy. Tato smlouva nahrazuje všechna předchozí 

písemná nebo ústní ujednání smluvních stran, která se vztahují k předmětu této smlouvy. Smluvní strany výslovně 

potvrzují, že podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání smluvních stran a každá ze stran měla příležitost 

ovlivnit obsah podmínek této smlouvy. 

12. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
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13. Ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“) 

vyjmenovává povinné subjekty, které jsou podle ZRS povinny k uveřejňování smluv v registru smluv. Objednatel 

podle tohoto ustanovení není povinným subjektem. Je-li dle ustanovení § 2 odst. 1 ZRS povinným subjektem 

zhotovitel a tato smlouva je smlouvou, na kterou se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

dle ZRS, nabývá tato smlouva účinnosti v souladu s ustanovením § 6 ZRS. Zhotovitel je v takovém případě povinen 

tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření uveřejnit prostřednictvím registru smluv v souladu se ZRS. Zhotovitel 

je zároveň po uveřejnění smlouvy povinen zaslat objednateli potvrzení o uveřejnění smlouvy, které mu bude z 

registru smluv zasláno do datové schránky, a to na emailovou adresu objednatele. Nezveřejní-li zhotovitel smlouvu 

v registru smluv nebo nezašle-li objednateli emailem potvrzení o uveřejnění smlouvy, je zhotovitel povinen nahradit 

objednateli újmu (včetně škody) vzniklou z porušení této povinnosti. Objednatel souhlasí s uveřejněním smlouvy v 

registru smluv a výslovně prohlašuje, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství. 

 

14. Ostravské vodárny a kanalizace a.s. jako součást skupiny SUEZ prosazuje rovný přístup, nestrannost, zákonnost, 

slušnost a etické chování ve všech obchodních vztazích v souladu s Etickou chartou SUEZ umístěnou na webových 

stránkách www.ovak.cz. Pro oznámení nezákonného nebo neetického jednání slouží e-mailová adresa 

etika@ovak.cz. 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet k výběrovému řízení „Poptávka č. 9082/14/17“ 

 

 

V Ostravě dne V Ostravě dne  

za objednatele za zhotovitele 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------   

 

 

 

 

--------------------------------------------------  

Ing. Petr Konečný, MBA Ing. Daniel Lyčka 

generální ředitel a prokurista předseda představenstva 

 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ovak.cz/
mailto:etika@ovak.cz
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Příloha č. 1 

       

Nabídkový rozpočet     

Zakázka       

Číslo zakázky H007/2016     

Zakázka Oprava komunikace - zatáčky ÚČOV - 

OVAK, a.s. 

    

Klasifikace       

Fáze Založená nabídka     

Komentář       

       

Firmy       

Typ Firmy Název     

       

Uživatelé       

Význam 

(funkce) 

Jméno     

Zpracovatel Jana Holcová     

       

Rekapitulace      

Celkem (bez DPH)  587 587      

DPH 21 % ze základny: 587 587  123 393      

         

Celkem (včetně DPH)  710 981      

Zakázka:   

 Oprava komunikace - zatáčky ÚČOV - 
OVAK, a.s.  

  

Popis Cena  

   

SO_01: Stavební objekt 01  587 587   

001: Zemní práce x  

005: Komunikace  x   

008: Trubní vedení  x   

009: Ostatní konstrukce a práce x  

099: Přesun hmot HSV x  

   

Celkem (bez DPH)  587 587   

   

   

   

   

SO_01: Stavební objekt 01     587 587  

001: Zemní práce      x  

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m  60,0   x x  

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého 
sítěmi tl.200 mm 

m2  22,0    
x  

x  

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva 
drceného tl 450 mm 

m2  174,0    
x  

 x  
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Odstranění živičného krytu frézováním pl do 500 m2 tl 
50 mm s naložením 

m2  152,0   x   x  

Odstranění živičného krytu frézováním pl do 500 m2 tl 
100 mm s naložením 

m2  152,0    
x  

 x  

Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 
1000 m 

t  207,036  
x  

x  

Příplatek ZKD 1000 m u vodorovné dopravy suti t  828,144  
x  

x  

Zprostředkování uložení suti kusové na skládku 
(skládkovné) 

t  148,668  
x  

x  

Zprostředkování uložení vyfrézované drti na skládku 
(skládkovné) 

t  58,368 x x  

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2  174,0   x x  

   
    

005: Komunikace      x  

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2  174,0    
x  

x 

Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC 
I) tl 160 mm 

m2  174,0   x   x  

Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 240 mm 
- (vč. výztuže) 

m2  174,0    
x  

 x  

Leštění betonové plochy soubor  1,0   x  x  

   
    

008: Trubní vedení     x  

oprava uliční vpusti  do hl. 50cm  (demontážní a bourací 
práce, M + D vtok.mříž, koš, vyr.prstence) 

kpl  1,0   x  x 

oprava revizní šachtice do hl. 50cm (bourací a 
demont.práce, M+D poklopu vč.rámu, prstenec) 

kpl  1,0   x  x 

   
    

009: Ostatní konstrukce a práce     x 

Obrubník betonový silniční ABO 15-25 100x15x25 cm kus  60,0    
x  

 x  

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého 

m  60,0    
x  

 x  

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m  12,0   x  x  

Zálivka spáry krytu 10x30 mm živ. zálivkou BIGUMA TL 
82 - (vč. řezání komůrky) 

m  95,0    
x  

 x  

Zkouška únosnosti podloží - pláň  (3 body) kus  1,0   x  x  

Zkouška únosnosti podloží -ŠD ( 3body) kus  1,0   x  x 

   
    

099: Přesun hmot HSV     x  

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
betonovým monolitickým 

t  251,608  
x  

 x  

 


