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S M L O U V A   O   D Í L O 
uzavřená v souladu s § 2586 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 
č.j.: J 0050 A17 

I. Smluvní strany 
Objednatel: 
Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., Žižkova 832, 581 51 Havlíčkův Brod 

IČ:    48173002  DIČ: CZ48173002 
Bankovní spojení:  FIO banka, a.s.  Č. účtu:  
Zastoupená:   Ing. Janem Kadlecem, ředitelem 
Firma je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 971 
 
a 
 
Zhotovitel: 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Partyzánské nám. 7, 702 00  Ostrava 

IČ:      71009396  DIČ: CZ71009396, plátce DPH 
Bankovní spojení:    ČNB Ostrava  Č. účtu:   
Příspěvková organizace nezapsaná v OR 
Zastoupen:     RNDr. Petr Hapala, ředitel 
                          

 
II. Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je analýza vzorků pitných vod (v rozsahu výzvy – Laboratorní rozbory 
pitných vod dle platné legislativy pro rok 2018, ze dne 2. 11. 2017). 

2. Ceny společně s rozsahy jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy 
3. Předmětem smlouvy mohou být i případné další služby poskytované Zdravotním ústavem se 

sídlem v Ostravě v rozsahu vyžádaném a specifikovaném objednatelem. 
4. Rozsah analýz se řídí požadavky objednavatele 
5. Požadavky na součinnost objednatele při analýzách v bodě 1 nejsou. 

 
 

III. Doba pln ění a předání výsledků 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu dle odst. 2 tohoto článku a plnit předmět této 

smlouvy průběžně po dobu jejího trvání na základě dílčích požadavků objednatele. 
2. Výsledky laboratorních rozborů budou předány objednateli ve formě Protokolu v požadovaném 

rozsahu a kvalitě odpovídající systému jakosti dle ČSN EN ISO/IEC 17025 nejpozději do 14 dnů 
po ukončení odběrů vzorků, pokud není domluveno jinak. 

 
 IV. Místo plnění 

Analýzy odebraných vzorků bazénové a pitné vody budou prováděny Zdravotním ústavem se sídlem v 
Ostravě, Centrem hygienických laboratoří, pracovištěm Jihlava případně jiným odborně 
akreditovaným pracovištěm zhotovitele, resp. formou subdodávky. 
  

V. Cena díla a platební podmínky 
1. Zhotovitel garantuje cenu uvedenou v příloze č. 1 této smlouvy. Případné další objednávky se řídí 
platným ceníkem Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě. 
2. K cenám bude účtována příslušná sazba DPH. 
3. Cena je splatná po provedení díla na základě faktury zhotovitele, jejíž přílohou bude kalkulační 
výkaz o provedených laboratorních analýzách. 
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VI. Závě rečná ustanovení 
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. 
2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva je účinná od 

téhož data. 
3.  Platnost smlouvy je možno ukončit dohodou smluvních stran či výpovědí kterékoliv smluvní 

strany. Pro případ výpovědi se sjednává výpovědní lhůta v délce 1 kalendářního měsíce, počínající 
prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.  

4. Ve věcech plnění vyplývajících z této smlouvy jsou oprávněni jednat: 
a) za objednatele:   č. tel.  e-mail  
b) za zhotovitele:    č. tel.  e-mail  

5. Změnu smlouvy lze provést pouze písemně, a to samostatnými číslovanými dodatky, podepsanými 
zástupci obou smluvních stran. 

6. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského 
zákoníku ve znění pozdějších předpisů a aktuálními Všeobecnými obchodními podmínkami (dále 
jen „VOP“), které jsou zveřejněny na http://www.zuova.cz/Home/Page/Vop. Objednatel 
prohlašuje, že se s těmito VOP seznámil, vyjadřuje souhlas s jejich zněním a vůli řídit se jimi při 
realizaci této smlouvy. 

7. Součástí smlouvy je přehled cen v požadovaných rozsazích uvedený v příloze č. 1, který je 
podrobně rozpracován v cenové nabídce ze dne 16.11.2017. 

8. Objednatel dále souhlasí a je srozuměn se skutečností, že zhotovitel může být na základě zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, povinen uveřejnit tuto smlouvu v registru smluv nebo o této 
smlouvě a právním vztahu jí založeném zpřístupnit či poskytnout všechny informace, které 
citované zákony nebo jiné právní předpisy z uveřejnění nebo zpřístupnění nevylučují. 

9. Smluvní strany sjednávají, že za obchodní tajemství budou považovat Cenovou nabídku ze dne 16. 
11. 2017, jednotkové ceny analýz, dále místa a četnost odběrů, kontakty, které jsou uvedeny v 
nabídce, neboť se jedná o konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné, a v obchodních kruzích 
běžně nedostupné skutečnosti související s činností zhotovitele. Smluvní strany se zavazují, že po 
dobu platnosti této smlouvy, a ještě po dobu dalších pěti (5) let po uplynutí nebo ukončení 
platnosti této smlouvy nesdělí a nezpřístupní bez předchozího písemného souhlasu druhé strany 
třetím osobám shora uvedené skutečnosti a zavazují se účinným způsobem zajistit, aby nedošlo k 
jejich zneužití.  

10. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, přičemž každý z nich má platnost originálu. 
Jedno vyhotovení si ponechá objednatel a jedno zhotovitel.  

 
 
V Havlíčkově Brodě, dne………    V Ostravě, dne ………. 
 
 
Razítko a podpis objednatele:                Razítko a podpis zhotovitele: 
 
 
 
 
……………………….…………   …………………………………. 
             Ing. Jan Kadlec                                  RNDr. Petr Hapala 
                    ředitel.                                                                                   ředitel 
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Příloha č. 1 – rozsahy a ceny za analýzy vzorků vody 
 

platí pro jeden vzorek 
  bez DPH DPH s DPH 

UR 
R 

TK 
MZ 
MP 
MU 
UV 
UP 
UU 
P 

 
 




