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SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB 

(dále též jen „Smlouva“) 

 
vedená u poradce pod číslem: 7773/100/18                              

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

„Provozování vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví 

společnosti Vodovody a kanalizace Žamberk, veřejná obchodní 
společnost“ 

 

Smluvní strany 

Klient: Vodovody a kanalizace Žamberk, veřejná obchodní 
společnost 

Sídlo: Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk 

Zastoupený: RNDr. Antonínem Fialou, prokuristou 

IĆ:  60930811 

  

Poradce:  Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s 

Sídlo:  Nábřežní 4,150 56 Praha 5 

Členové statutárního 

orgánu: Ing. Jan Plechatý, předseda představenstva 
 Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva 

Ing. Jiří Valdhans, Ing. Jiří Frýba, Ing. Jan Cihlář, členové 

představenstva 

Kontaktní osoba: Ing. Jan Plechatý 

Smluvní zástupce: Ing. Jiří Valdhans, ředitel a prokurista 

IČ:  47116901 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 1930 

 

I. Předmět Smlouvy     
  
poradenské a konzultační služby k zajištění provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou 
potřebu ve vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Žamberk, veřejná obchodní 
společnost, po ukončení současné smlouvy s provozovatelem VENCL servis s.r.o.  

Klient si je vědom, že po ukončení současné smlouvy musí zabezpečit provozování vlastněné 
infrastruktury v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) a zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech 
a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVaK) a též s podmínkami, které pro 
provozování vyplývají z Rozhodnutí o poskytnutí dotace z OPŽP, resp. ze závazné Metodiky 
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pro žadatele rozvádějící podmínky přílohy č. 6 Programového dokumentu OPŽP; Poradce si je 
přitom vědom, že podmínky MŽP, resp. OPŽP se vztahují pouze k dotované složce kanalizace. 

Poradce při plnění Smlouvy: 
 
1. posoudí a s poskytovatelem dotace projedná podmínky pro schválení změny současného 

oddílného modelu provozování na model „smíšený“ v působnosti Klienta; k tomu Poradce 

a)  analyzuje veškeré činnosti správy a provozování vodohospodářské infrastruktury ve 
vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Žamberk, veřejná obchodní společnost, 
zejména podle ZVaK,  

b) navrhne a s Klientem projedná způsob zajišťování těchto činnosti Klientem, případně 
formou externích dodávek a služeb; přitom bude respektovat nejen ZZVZ, ale i podmínky, 
které pro modely v samostatné působnosti vlastníka stanoví Metodika pro žadatele 
v kapitole 2.2.2., 

c) projedná se poskytovatelem dotace podmínky pro změnu modelu provozování 
z dosavadního oddílného modelu na smíšené provozování,  

2. posoudí, s ohledem na příslušné ustanovení ZZVZ, možnost zadávání veřejných zakázek 
na vybrané dodávky a odborné činnosti provozování v režimu „sektorových veřejných 
zakázek“, 

3. posoudí a Klientovi navrhne, které zakázky by bylo možné realizovat jako veřejnou zakázku 
malého rozsahu ve smyslu §27 ZZVZ a za jakých podmínek, případně posoudí a Klientovi 
navrhne „druh“ zadávacích řízení ve smyslu §3 ZZVZ, 

4. poskytne technické a právní poradenství Klientovi k přípravě příslušných smluv či 
objednávek externích dodávek a externích služeb, 

5. zajistí příslušnou žádost o oprávnění k provozování ve smyslu §6 ZVaK v rozsahu podle 
příslušné přílohy prováděcího právního předpisu k ZVaK; Poradce poskytne potřebnou 
technickou a právní součinnost Klientovi při přípravě podkladů pro zpracování žádosti.   

 

 

II. Termíny plnění, odměna a rozsah služeb    
 
1. Termíny plnění 

Zahájení činnosti: ihned od podpisu smlouvy  

Termínem plnění je prosinec 2018. 

 
2. Odměna a platební podmínky 

2.1 Klient se zavazuje platit Poradci odměnu, stanovenou hodinovou sazbou v 900,- 
Kč/hod. 

 Odměna paušálně zahrnuje veškeré náklady Poradce. 

2.2 Částka odměny je uvedena bez daně z přidané hodnoty, která se k ní připočítává 
v souladu se zvláštními právními předpisy. 

2.3 Smluvní odměna je splatná v nejméně tříměsíčních splátkách proti příslušným 
daňovým dokladům, vystaveným a doručeným nejpozději k patnáctému dni měsíce 
bezprostředně následujícího po (posledním) měsíci, v němž byly poradenské služby 
poskytnuty; řádný daňový doklad bude vystaven se 21 denní splatností ode dne 
vystavení a to včetně přílohy obsahující specifikaci provedených poradenských 
služeb. 
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3. Rozsah služeb 

Poradenské služby bude Poradce poskytovat Klientovi v rozsahu maximálně 120 
hodin.  

Pokud se v průběhu poskytování poradenských služeb ukáže nezbytnost rozšíření 
rozsahu poradenských služeb nad uvedený předmět nabídky, zajistí Poradce příslušné 
poradenské služby na základě samostatné objednávky Klienta. 

         Rozšíření sjednaného rozsahu poskytovaných služeb a sjednání prodloužení termínu 
poskytování služeb je možné za stejných podmínek dodatkem Smlouvy nebo písemnou 
dodatečnou objednávkou Klienta, akceptovanou Poradcem.  

 

4. Zvláštní ujednání 

Pokud se Poradci nepodaří úspěšně projednat se SFŽP změnu modelu provozování 
(předpokládáme do 2 měsíců od zahájení poskytování poradenských služeb), nebude 
Poradce za svoji činnost požadovat odměnu. 

 

5.    Závěrečná ustanovení 

5.1 Vztahy, výslovně touto Smlouvou neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

5.2 Tato Smlouva může být měněna pouze písemnými a číslovanými dodatky. 

5.3 Oznámení a sdělení obou smluvních stran budou doručována osobně, doporučeným 
dopisem na adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy, nebo elektronickou poštou. Výpovědi 
této Smlouvy, projevy odstoupení od Smlouvy, dodatky ke Smlouvě je však možno činit 
výhradně jen písemnou formou (nikoliv elektronickými prostředky).  

5.4 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží dva 
stejnopisy. 

5.5 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této Smlouvy, že s jejím obsahem 
souhlasí a že Smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni či za jinak nevýhodných 
podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

V Žamberku dne 29.5.2018          V Praze dne 24. 5. 2018 

 

Klient:     Poradce: 
 

podepsáno RNDr. Antonín Fiala 
 

…………………………………… 
RNDr. Antonín Fiala 

prokurista společnosti 

 
podepsáno Ing. Jiří Valdhans 

 
…………………………………… 

Ing. Jiří Valdhans 
ředitel a prokurista 

 
 
 
 
 

 

 

 


