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SMLOUVA Č. ČOVS-3175

ČEPRO, a. s.
se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: 60193531
DIČ: CZ60193531
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 11902931/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341
zastoupena: Mgr. Janem Duspěvou, předsedou představenstva a Ing. Františkem Todtem, členem
představenstva

*

(dále jen jako „Odběratel" nebo „ČEPRO")

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.
se sídlem: Žižkova 832,580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 48173002
DIČ: CZ48173002
bankovní spojení: Fio Banka, a.s. 
číslo účtu: 2700179311/2010
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 971 
zastoupena:

(dále jen jako „Dodavatel")

(společně též jako „smluvní strany")

uzavřely v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném 
znění, dále jen „občanský zákoník", tuto smlouvu, dále jen „Smlouva":

I. Předmět a účel Smlouvy

Předmětem smlouvy je odvoz a likvidace odpadní vody ze septiků a žump v lokalitách dle určení Odběratele 
na území okresu Havlíčkův Brod

II. Množstevní, cenová a fakturační ujednání. Závazky smluvních stran

2.1 Odpadní voda ze septiků a žump nesmí obsahovat těžké kovy. Celkové množství odpadní vody ze 
septiků a žump nepřesáhne 150 m3/ rok. Cena díla je určena dle platného ceníku Dodavatele a činí 150,- 
Kč/1 m3 u biologického kalu z ČOV a 145,-Kč/l m3 u odpadní vody ze septiků a žump. Uvedená cena je bez 
DPH v zákonné výši,

2.2 Odběratel bere na vědomí případný požadavek na přiměřenou změnou ceny z důvodu nárůstu 
odůvodněných nákladů na straně Dodavatele. Dodavatel je povinen takový nárůst Odběrateli písemně 
odůvodnit. Pokud Odběratel shledá požadavek na změnu ceny jako nedůvodný nebo nepřiměřený, je 
oprávněn tuto Smlouvu vypovědět bez výpovědní lhůty.

2.3 odpadní voda bude odvážena a likvidována na ČOV Havlíčkův Brod a ČOV Golčův Jeníkov. Požadavek na 
odvoz a likvidaci odpadních vod ze septiků a žump musí být uplatněn telefonicky nejméně dva pracovní dny

007060



před požadovaným termínem. V případě ČOV Havlíčků Brod se sjednává kontaktní tel. číslo: a 
v případě ČOV Golčův Jeníkov tel. číslo: 

2.4 Dodavatel je oprávněn fakturovat nejvýše jednou za kalendářní měsíc. Cena vypočtená dle čl. 2.1 
Smlouvy bude uhrazena po řádném provedení díla na základě daňového dokladu - faktury vystaveně 
dodavatelem a obsahujícím veškeré zákonné náležitosti. Faktury je Dodavatel povinen doručovat v listinné 
podobě Odběrateli na fakturační adresu ČEPRO, a.s., FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62,41108 Štětí.

2.5 Smluvní strany sjednávají 21 denní (hůtu splatnosti ode dne doručení faktury Odběrateli. Odběratel si 
vyhrazuje právo vrátit Dodavateli fakturu, pokud nebude obsahovat veškeré údaje vyžadované závaznými 
právními předpisy České republiky nebo touto smlouvou nebo v ní budou uvedeny nesprávné údaje. V 
takovém případě počíná běžet doba splatnosti faktury až doručením řádně opravené či nové faktury 
Odběrateli.

III. Trvání Smlouvy, ostatní a závěrečná ustanovení

3.1 Smluvní strany se zavazují jednat tak a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné 
podezření na spáchání či nedošlo к samotnému spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), který 
by mohl být jakékoliv ze smluvních stran přičten podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 
právnických osob a řízení proti nim nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně 
zaměstnanců) podle trestního zákona, případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních 
stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů. Každá smluvní strana má právo tuto 
smlouvu vypovědět v případě, že u druhé smluvní strany vznikne důvodné podezření ze spáchání či dojde к 
samotnému spáchání trestného Činu (včetně formy účastenství) podle zákona č, 418/2011 Sb., o trestní 
odpovědnosti právnických osob nebo trestného činu (včetně formy účastenství) podle trestního zákona, to 
vše v souvislosti s plněním této smlouvy. Výpovědí podle tohoto Článku smlouva zanikne uplynutím 3 
pracovních dnů od doručení výpovědi.

3.2 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, přičemž smluvní strany sjednávají tříměsíční výpovědní lhůtu, 
která počíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi druhé smluvní 
straně. Smlouvu lze vypovědět bez uvedení důvodů.

3.3 Strany se zavazují nesdělovat žádné třetí osobě žádné informace o existenci anebo obsahu této Smlouvy 
a informace, které o druhé Straně získala při jednáních o této Smlouvě, během její platnosti i po jejím 
skončení bez předchozího písemného souhlasu druhé Strany, s výjimkou případů, kdy tak vyžaduje tato 
Smlouva, zákon či jiný obecně závazný předpis, zejména zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu к 
informacím, zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o 
registru smluv).

3.4 Pro případ, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, smluvní 
strany si sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy včetně jejich případných dodatků v registru smluv zajistí 
ČEPRO v souladu se zákonem o registru smluv. V případě, že Smlouva nebude v registru smluv ze strany 
ČEPRO uveřejněna ve lhůtě a ve formátu dle zákona o registru smluv, protistrana vyzve písemně ČEPRO 
emailovou zprávou odeslanou na eeproas@ceproas.cz ke zjednání nápravy. V případě, že protistrana 
požaduje anonymizovat ve Smlouvě údaje, které naplňují výjimku z povinnosti uveřejnění ve smyslu zákona 
o registru smluv, pak je povinen tyto údaje včetně odůvodnění oprávněnosti jejich anonymizace 
specifikovat nejpozději do 5 dnů ode dne podpisu této Smlouvy písemně ČEPRO emailovou zprávou 
odeslanou na adresu ceproas@ceproas.cz. Marným uplynutím této lhůty platí, že protistrana souhlasí s 
uveřejněním Smlouvy v plném rozsahu nebo s anonymízací údajů, které dle názoru ČEPRO naplňují 
zákonnou výjimku z povinností uveřejnění dle zákona o registru smluv.
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3.5 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího uzavření, nestanoví-li obecně závazný 
právní předpis něco jiného. Dnem uzavření je den, který je uveden u podpisů smluvních stran, je-li takto 
označeno více dní, má se za to, že dnem uzavření je den pozdější.

3.6 Smluvní strany vedeny dobrou vírou v nabytí účinnosti Smlouvy se dohodly, že poskytnou-li si s 
odkazem na Smlouvu od okamžiku její platnosti do okamžiku její účinnosti jakékoliv vzájemné plnění 
odpovídající předmětu Smlouvy, pak se na toto plnění uplatní podmínky, zejména práva a povinnosti 
smluvních stran, stanovené Smlouvou. Toto ujednání se vztahuje výlučně na plnění poskytnuté s výslovným 
odkazem na tuto Smlouvu a/nebo, je-li bez jakýchkoliv pochybností zřejmé, že je takové plnění poskytováno 
smluvní stranou na základě této Smlouvy.

3.7 Veškeré změny a dodatkyJ< této Smlouvě je možné činit pouze písemně, formou číslovaných dodatků.

3.8 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.

3.9 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu bezezbytku porozuměly, a že vyjadřuje 
jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. To stvrzují níže podpisy osob oprávněných smluvní strany 
zastupovat.

V Havlíčkově Brodě dne V Praze dne 2 7 -08- 2018

Dodavatel
/ODOVODY o KANALIZACE 

Havlíčkův Brod q.s.
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