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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená v souladu s§ 2586 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů 

č.j.: 

Objednatel: 

Tomáš Marvan 
Doležalova 18/798 

I. Smluvní strany

61600 Brno-Žabovřesky 

IČ: 

DIČ: 

Bankovní spojení: 
Č.účtu: 

66565570 
CZ66565570 
česká spořitelna, Brno, Královo Pole 

 
Zastoupen: Tomáš Marvan 
Společnost zapsaná v živnostenským rejstříku 

Místo odběru vzorků:  

a 

Zhotovitel: 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 

Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava 

IČ: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Č. účtu: 

71009396 
CZ71009396, plátce DPH 
ČNB Ostrava 

 
Příspěvková organizace nezapsaná v OR 
Zastoupen: RNDr. Petr Hapala, ředitel 

li. Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy jsou odběry a laboratorní rozbory pitné vody a také odpadní vody.

Pitná voda je odebíraná v rozsahu a četnosti, která odpovídá požadavkům platné
legislativy a je vyspecifikována v provozním řádu zásobování pitnou vodou. Odpadní
voda dle platného rozhodnutí o vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Rozsah analýz je přesně definován v cenové nabídce č. 021634, která byla aktualizována 
dne 7.9.2016. 

2. V případě změny rozsahu, nebo četnosti je tuto skutečnost objednatel povinen oznámit
zhotoviteli.

3. Zhotovitel zasílá výsledky rozborů pitných vod do systému PIVO.
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Ill. Doba plnění a předání výsledků 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu dle č. li - plnit předmět této smlouvy

průběžně po dobu jejího trvání a to od podpisu obou smluvních stran.
2. Výsledky laboratorních rozborů budou předávány objednateli ve formě Protokolu

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

IV. Místo plnění
Analýzy odebraných vzorků budou prováděny Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě, 
Centrem hygienických laboratoří Ostrava, pracoviště Vsetín, případně jiným odborně 
akreditovaným pracovištěm zhotovitele, resp. formou subdodávky. 

V. Cena díla a platební podmínky
1. Zhotovitel garantuje cenu a jednotkové dílčí ceny uvedené v cenové nabídce č. 021634
ze dne 7.9.2016, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2. K cenám bude účtována příslušná sazba DPH.
3. Cena je splatná po provedení díla (dílčích pravidelných odběrů) na základě faktury
zhotovitele, jejíž přílohou bude kalkulační výkaz o provedených laboratorních analýzách.

VI. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a to od 7.9.2016.
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 sjednává se výpovědní lhůta v délce 3 kalendářních
měsíců, počínající prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.

4. Ve věcech obchodních vyplývajících z této smlouvy jsou oprávněni jednat:

a) Za objednatele: Tomáš Marvan,
tel. , e-mail: 

b) za zhotovitele: ,
tel.: , e-mail: 

5. Ve věcech plnění vyplývajících z této smlouvy jsou oprávněni jednat:

a) za objednatele: Tomáš Marvan
b) za zhotovitele: RNDr. Petr Hapala, ředitel ZÚ se sídlem v Ostravě
č.tel.: 

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

7. 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 zvereJneny na
http://www.zuova.cz/Home/PageNop. Objednatel prohlašuje, že se s těmito VOP
seznámil, vyjadřuje souhlas s jejich zněním a vůli řídit se jimi při realizaci této smlouvy.

8. Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha - Cenová nabídka č. 021634.
9. 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.
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1 O. Smluvní strany sjednávají, že za obchodní tajemství budou považovat cenovou nabídku 
č. 021634 ze dne 7.9.2016 - jednotkové ceny analýz uvedené v příloze této smlouvy. 
Dále místa a četnost odběrů uvedených v příloze této smlouvy, 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. 

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

V Brně, dne 7.9.2016 

Razítko a podpis objednatele: 

·
jednatel společnosti 

Tomáš Marv-an 

Oolcžaloy;i 18 

61600 BRNO 

IČ: 665655 o l;H l L. ,05063829 
Mob.: +42C 1 Z.,.. .1)6 23038-1 

V Ostravě, dne 7.9.2016. 

Razítko a podpis zhotovitele: 

s dlem v Ostravě

RNDr. Petr Hapala 
ředitel ZÚ se sídlem v Ostravě 



  
 

 
 
 
 
 

 

Nabídka služeb číslo: 021634 
 

 

 Vážený pane Marvane, 

dovoluji si Vám předložit cenovou nabídku pro analýzy pitné a odpadní vody pro  
  a věřím, že budete s naší cenou i službami velmi spokojeni. Cenová nabídka je 

platná pro rok 2016, nebo při podpisu smlouvy na dobu neurčitou, je platná po dobu trvání smlouvy. 
Samozřejmostí je poradenství k vzorkům pitné i odpadní vody. 
 

Analýzy 
 

Položka Počet Jedn. cena Cena celkem 
    

pitná voda - krácený rozbor pitné vody - povrchový 
zdroj –  

   

PITNÁ VODA - Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., příl.č. 5, krácený 
rozsah - chemie 

   

PITNÁ VODA - Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., příl.č. 5, krácený 
rozsah - povrchový zdroj s ovlivněním povrchovou vodou 
(mikrobiologie) 

   

Chlor volný ve vodách    

Bodový odběr vzorku pitné vody    

Mezisoučet za     

Mezisoučet za     

 

pitná voda - úplný rozbor + Clostridium –     

PITNÁ VODA - Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., příl.č. 1, úplný 
rozsah (mikrobiologie, biologie) 

   

PITNÁ VODA - Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., příl.č. 1, úplný 
rozsah (chemie bez pesticidů) 

   

Pesticidy (pitná voda do 25)    

Clostridium perfringens (základní určení)    

Chlor volný ve vodách    

Bodový odběr vzorku pitné vody    

Mezisoučet    

 

odpadní voda - - Platnost povolení  
s uvedeným rozsahem je do konce roku  

   

BSK5    

VYŘIZUJE:  Tomáš Marvan 
Doležalova 18/798 
61600  Brno-Žabovřesky 
IČ: 66565570  DIČ: CZ7605063829 
 

TEL.: 596 200 132 
MOBIL:  
E-MAIL:  
DATUM:    aktualizace 7.9.2016 



  
 

 
 
 
 
 

 

Položka Počet Jedn. cena Cena celkem 
    

CHSK Cr    

Látky nerozpuštěné (NL) 105°C    

EL metodou FTIR nebo gravimetricky    

. odběr odpadní vody ( objemově stejných vzorků, 
interval ) 

   

Hodnocení protokolu vzhledem k limitům – z platného 
rozhodnutí  vypouštění odpadních vod 

   

Mezisoučet za     

Mezisoučet za     
 

Ceny jsou uváděny (bez DPH)  
 

• Doprava je účtována  za kilometr ze ZÚ Vsetín a rozpočítává se mezi zákazníky. 
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, 

 

  

 Obchodní oddělení 
 
 

 
Nabídka č. 021634 akceptována dne: …………………………… 

 
Jméno a příjmení odpovědné osoby: ………………………………………………………. 
 
Podpis: ………………………………………………………. 
 
Razítko: ……………………………………………………… 
 
PROSÍM O ZASLÁNÍ AKCEPTOVANÉ NABÍDKY V 1 VYHOTOVENÍ ZPĚT. 

TATO AKCEPTOVANÁ NABÍDKA JE ZÁROVEŇ přílohou smlouvy. 
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