
SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená v souladu s§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů 

Smlouva; J0002A18, č.j.: ZU/00749/2018 
• Smluvní strany 

Zdravotni ustav se 
Doruceno: 10.01. 201s sidlem v 

Objednatel: STATUS stavební a.s., Nádražní 998, 396 01 Humpolec ZU/ 0074912018 
lfsty : 1 Prtlohy : 

IČ:46679120 
DIČ: CZ46679 l 20 
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
Č. účtu :  
Zastoupen: panem Jiřím Kosem 

a 

Zhotovitel: 

li lllll li llllll lllll llll 1111111 
zusocs6c44c614 

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Partyzánské nám. 2633/7, Moravská Ostrava, 702 
00 Ostrava 
IČ: 71009396 
Bankovní spojení: ČNB Ostrava 
Příspěvková organizace nezapsaná v OR 
Zastoupen: RNDr. Petr Hapala, ředitel 

DIČ: CZ7 I 009396, plátce DPH 
Č. účtu:  

II. Předmět smlouvy 
I. Předmětem smlouvy je poskytování laboratorních služeb - odběr a analýza vzorků pitné 
vody, 

výluhu třídy II.a, ekotoxikologických testů odpadů, limitní koncentrace škodlivin v 
sušině odpadů, rozbor rybničního sedimentu a odpadní vody dle platné legislativy. 

2. Rozsah měřen í je upřesněn cenovou nabídkou čís lo 028404 ze dne I O. 1. 20 I 8. 

III. Doba plnění a předání výsledků 
1. Zhotovite l se zavazuje plnit předmět této smlouvy průběžně po dobu jej ího trvání na 
základě 

požadavků objednatele. 
2. Výsledky měření/laboratorních analýz budou předány objednateli ve formě protokolu 
v požadovaném 

rozsahu a kvalitě odpovídající systému jakosti dle ČSN EN ISO/IEC 17025. 

IV. Místo plnění 
Analýzy odebraných vzorků, případně další laboratorní s lužby, budou prováděny 

Zdravotním 
ústavem se sídlem v Ostravě, Centrem hygienických laboratoří, pracoviště Jihlava, 

Vrchlického 57, 
587 25 Jihlava, případně jiným odborně akreditovaným pracovištěm zhotovitele, resp. 

formou 
subdodávky. 



V. Cena díla a platební podmínky 

1. Cena díla se sjednává dohodou smluvních stran dle zák. č. 526/1990Sb. v platném znění 
jako cena 

smluvní dle cenové nabídky číslo 028404 ze dne 1 O. 1. 2018. 
2. K cenám bude účtována příslušná sazba DPH. 
3. Cena je splatná po provedení dílčích měřen í na základě faktury zhotovitele, j ejíž přílohou 
bude 

kalkulační výkaz o provedených laboratorních analýzách. 
4. Splatnost faktury se sjednává v délce 2 1 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení 
zhotovitelem. Při 

absenci průkazu o doručení faktury se má za to, že byla doručena objednateli třetí den po 
datu jejího 

vystavení. 

VI. Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem j ejího zveřejnění v Registru smluv nejdříve však dnem I O. I. 2018 . 

3. Platnost smlouvy je možno ukončit dohodou smluvních stran či výpovědí kterékoliv 
smluvní strany. Pro případ výpovědi sjednává se 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 j ednat: 
5. 

a) za objednatele: 

a) za zhotovitele :

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

2. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů a aktuálními Všeobecnými 
obchodními podmínkami (dále j en „VOP"), které jsou zveřejněny na 
http://www.zuova.cz/Home/PageNop. Objednatel prohlašuj e, že se s těmito VOP 
seznámil, vyjadřuje souhlas s jejich zněním a viili řídit se jimi při realizaci této smlouvy. 

3. Nedílnou součástí této smlouvy je Cenová nabídka č. 028404. 
4. 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 
pozděj ších 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. 

5. Smluvní strany sjednávají, že za obchodní tajemství budou považovat jednotkové 
ceny zhotovitele, místa a četnost odběrů, 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, včetně jejího případného prodloužení a 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 
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způsobem zaj istit, aby nedošlo k jejich zneužití. 
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, přičemž každý z nich má platnost 

originálu. Jedno vyhotovení s i ponechá objednatel a jedno zhotovitel. 

, /1/~,r ~b. t·-"o/8 v
7 

.............. , dne ...... / .~ ... . V Ostravě, dne .. I.{ (. f<( ... 

Razítko a podpis objednatele: Razítko a podpis zhotovitele: 

......
RN
ředitel ZÚ se sídlem v Ostravě 
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Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 
Partyzánské náměstí 2633/7 

Moravská Ostrava. 702 oo Ostrava 

Cenová nabídka služeb číslo: 028404-vody pitné, odpadní, výluh, 10.1, 10.2, sediment 

Smlouva: J0002A18, č. j.: ZU/00749/2018 

VYŘIZUJE : 

TEL. : 

MOBIL: 
E-MAIL: 

STATUS stavební a.s. 

Nádražní 998 
39601 Humpolec 

DATUM : 10.1.2018 IČ:46679120 D1Č:CZ46679120 

Dobrý den, 

dovoluji si Vám předložit cenovou nabídku analýz a věřím, že budete s naší cenou i službami spokojeni. 

Pitná voda, odpadní, výluh, 10.1, 10.2, rybniční sediment 

Položka Počet Jedn. cena Cena celkem 

Vyhláška 252/2004 Sb. v platném znění - krácený rozbor pitné vody 
Amonné ionty (amoniakální dusík) 

Anionty - dusičnany ve vodách 

Anionty - dusitany ve vodách 

Barva 

Escherichia coli kultivačně 

Koliformní bakterie metodou kultivační 

Konduktivita (vodivost) 

Kovy - Fe celkové ve vodách 

Pach ve vodách 

pH metodou elektrometrickou 

Počet kolonií při 22°C metodou kultivační 

Počet kolonií při 36°C metodou kultivační 

TOC v čistých vodách 

Zákal 

Mezisoučet 

Doprava a odběr vzorků 

Právní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění a aktuálními Všeobecnými obchodními podmínkami 
zhotovitele, které jsou nedílnou součástí cenové nabídky a objednatel s nimi byl řádně seznámen. 

Zhotovitel neodpovídá objednateli za škodu v případě, že nedojde k uzavření smlouvy. 

IC: 71009396 
DIC: CZ71009396 

Bankovni spojení:  
Datová schránka: pubj9r8 

Tel.:
Fax:

www.zuova.cz 



Položka 

Doprava ( cena za každý 1 km ) 

Odběr vzorků vod (1 hod) 

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 
Partyzánské náměstí 2633/7 

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

Počet Jedn. cena Cena celkem 

Vyhláška 252/2004 Sb. v platném znění - úplný rozbor pitné vody 
Amonné ionty (amoniakální dusík) 

Anionty - dusitany ve vodách 

Anionty - dusičnany ve vodách 

Anionty - fluoridy ve vodách 

Anionty - chloridy ve vodách 

Anionty - sírany ve vodách 

Barva 

Enterokoky kultivačně (základní určení) 

Escherichia coli kultivačně 

Chuť 

Koliformní bakterie metodou kultivační 

Konduktivita (vodivost) 

Kovy - Fe celkové ve vodách 

Kovy - Hg 

Kovy metodou ICP a AAS (10 - a více prvků současně, 

cena za jeden prvek) 

Kovy metodou VIS fotometrie (jeden prvek - Al 3+, Cr 6+, 

Fe 2+, Fe3+, B) 

Kyanidy snadno celkové, uvolnitelné, volné nebo veškeré 

Mikroskopický obraz - abioseston 

Mikroskopický obraz - počet organismů 

Mikroskopický obraz - živé or anismy 

Pach ve vodách 

PAU (1 - 6 látek) 

pH metodou elektrometrickou 

Počet kolonií při 22°C metodou kultivační 

Počet kolonií při 36°C metodou kultivační 

TOL - Těkavé organické látky (4 - 6 analytů ) 

TOC v čistých vodách 

Zákal 

Mezisoučet 

Právní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění a aktuálními Všeobecnými obchodními podmínkami 
zhotovitele, které j sou nedílnou součástí cenové nabídky a objednatel s nimi byl řádně seznámen. 

Zhotovitel neodpovídá objednateli za škodu v případě, že nedojde k uzavření smlouvy. 

1C: 71009396 
DIČ : CZ71009396 

Bankovnt spojení:  
Datová schránka: pubj9r8 

Tel.:
Fax:

www.zuovacz 



Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 
Partyzánské náměstí 2633/7 

Moravská Ostrava, 702 oo Ostrava 

Položka Počet Jedn. cena Cena celkem 

Doprava a odběr vzorků 
Doprava ( cena za každý 1 km } 

Odběr vzorků vod (1 hod} 

ODPADY - vyhl. MŽP č.294/2005 Sb. tř. vyluhovatelnosti lla, tab. 2.1, příloha č.2 
DOC ve vodách 
Anionty - chloridy ve vodách 
Anionty - fluoridy ve vodách 

Anionty - sírany ve vodách 

Kovy metodou ICP a AAS {10 - a více prvků současně, 
cena za jeden prvek}- AS, Ba, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Sb, Se, 
Zn, Mo 
Kovy - Hg 
Látky rozpuštěné (RL} 105°C 

pH metodou elektrometrickou 
Příprava vodného výluhu (1 litr výluhu} 
Úprava matrice odpady, zeminy, kaly 

Sušina pevných vzorků 
Mezisoučet 

Doprava a odběr vzorků 
Doprava { cena za každý 1 km } 

Odběr pevných vzorků (1 hod} 

ODPADY - tabulka 10.1 Odpady využívané na povrchu terénu 
Kovy metodou ICP a AAS (6 - 10 prvků současně, cena za 
jeden prvek)- As, Cd, Cr, Ni, Pb, V 
Kovy- Hg 
TOL - Těkavé organické látky (4 - 6 analytů } 
PAU (7 - 15 látek} 
AOX, EOX, TX 

Uhlovodíky ClO - C40 

PCB ( 6 - 7 kongenerů) ECO 
Sušina pevných vzorků 

Úprava matrice odpady, zeminy, kaly 

Mineralizace (mokrá, mikrovlnná pec, HF, suchá) 
Mezisoučet 

Právní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění a aktuálními Všeobecnými obchodními podmínkami 
zhotovitele, které jsou nedílnou součástí cenové nabídky a objednatel s nimi byl řádně seznámen. 

Zhotovitel neodpovídá objednateli za škodu v případě, že nedojde k uzavření smlouvy. 

IČ: 71009396 
DIČ: CZ71009396 

Bankovní spojení:  
Datová schránka: pubj9r8 

Tel.: 
Fax: 

www.zuova.cz 



Položka 

ODPADY - tabulka 10.2 Ekotoxikologické testy 
ODPADY-tabulka 10.2 Ekotoxikologické testy 

Mezisoučet 

Doprava a odběr vzorků 
Doprava ( cena za každý 1 km ) 

Odběr pevných vzorků (1 hod) 

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 
Partyzánské náměstí 2633/7 

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

Počet Jedn. cena Cena celkem 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 257 /2009Sb. o používání sedimentů na zemědělské půdě Limitní hodnoty 
rizikových prvků a rizikových látek v sedimentu v mg/kg sušiny 
Kovy - Hg 

Kovy metodou ICP a AAS (6 - 10 prvků současně, cena za 
jeden prvek) 

Mineralizace (mokrá, mikrovlnná pec, HF, suchá) 

PAU (1 - 6 látek) 

PCB ( 6 - 7 kongenerů) ECD 

Pesticidy OCP 

TOL - Těkavé organické látky (1- 3 analyty nebo 1 

skupina) 
Uhlovodíky ClO - C40 

Sušina pevných vzorků 

Úprava matrice odpady, zeminy, kaly 

Mezisoučet 

Doprava a odběr vzorků 
Doprava ( cena za každý 1 km ) 
Odběr pevných vzorků (1 hod) 

Odpadní voda 
CHSK Cr 

BSK5 

látky nerozpuštěné (NL) 105°C 

Dusík celkový 

Fosfor celkový 

Amonné ionty (amoniakální dusík) 

Mezisoučet 

Doprava a odběr vzorků 

Právní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění a aktuálními Všeobecnými obchodními podmínkami 
zhotovitele, které j sou nedílnou součástí cenové nabídky a objednat el s nimi byl řádně seznámen. 

Zhotovitel neodpovídá objednateli za škodu v případě, že nedojde k uzavření smlouvy. 

IČ: 71009396 
DIČ: CZ71009396 

Bankovní spojení: 
Datová schránka: pubj9r8 

Tel.
Fax

www.zuova.cz 



Položka 

Doprava ( cena za každý 1 km ) 
Odběr vzorků vod (1 hod) 

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 
Partyzánské náměstí 2633/7 

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

Počet Jedn. cena Cena celkem 

V případě vyžádaného opakovaného odběru na základě nevyhovujících výsledků, budou použity ceny uvedených ukazatel ů v této 

cenové nabídce. 

V případě vyžádaných dalších ukazatelů na této nabídce neuvedených, bude poskytnuta cena dle platného aktuáln ího cen íku 

Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě. 

V ceně analýz: 
- Vhodné uskladnění do doby zpracování v laboratoři. 
- Analýza a archivace vzorků v souladu s požadavky systému zabezpečení jakosti analytické laboratoře. 
- Vystavení protokolu o provedených analýzách a jejich doručení objednateli. 
- Likvidace vzorků. 
- Poštovné. 
- On-line přístup k výsledkům analýz. 

Ceny jsou uvedeny bez DPH. 

V případě jakýchkoliv připomínek a dotazů Vás prosím o telefonické / e-mailové spojení. 

S přáním hezkého dne, 

Právní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění a aktuálními Všeobecnými obchodními podmínkami 
zhotovitele, které jsou nedílnou součástí cenové nabídky a objednatel s nimi byl řádně seznámen. 

Zhotovitel neodpovídá objednateli za škodu v případě, že nedojde k uzavření smlouvy. 

IČ: 71009396 
DIČ: CZ71009396 

Bankovní spojeni:  
Datová schránka: pubj9r8 

Tel.:
Fax: 

www.zuova.cz 



Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 
Partyzánské náměstí 2633/7 

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

Cenová nabídka služeb číslo: 028404 akceptována dne: ..................... ........... . 

J 
I 

V I • 
1 d vd I b meno a priJmem o pove ne oso y: ... .... .. ... .......... ... ..... .. ... ........ ....... .. ... .. ...... . 

Podpis: ........... .. .. .... .. .. ........... .. ........ ...... ........... .. . 

Razítko: ................................ ...... .... ............... .. ... . 

PROSÍM O ZASLÁNÍ AKCEPTOVANÉ NABÍDKY V 1 VYHOTOVENÍ ZPĚT. 

TATO AKCEPTOVANÁ NABÍDKA JE ZÁROVEŇ OBJEDNÁVKOU. 

Zhotovitel je povinen podle zákona č. 340/2015 Sb. zveřejnit smlouvu v povinném registru smluv ve 
výši od 50.000,- Kč bez DPH, s čímž objednatel vyslovuje svůj souhlas. Jednotkové ceny, místa a četnosti 
odběrů však podléhají obchodnímu tajemství zhotovitele. 

Právní vztahy se řídí přísl ušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění a aktuálními Všeobecnými obchodními podmínkami 
zhotovitele, které jsou nedílnou součástí cenové nabídky a objednatel s nimi byl řádně seznámen. 

Zhotovitel neodpovídá objednateli za škodu v případě, že nedojde k uzavření smlouvy. 

1C: 71009396 
DIC: CZ71009396 

Bankovní spojeni:
Datová schránka: pubj9r8 

Tel.: 
Fax:

www.zuova.cz 
 




