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Česká republika – Ministerstvo životního prostředí 

●     ●     ● 

 

Photon Water Technology s. r. o. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SMLOUVA O DÍLO 

 
 

 

Vodárna Káraný – likvidace 12 vrtů ve vlastnictví MŽP 
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TATO SMLOUVA O DÍLO Ědále jen „Smlouva“ě je uzavřena ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zn ní pozd jších předpisů Ědále jen „Občanský zákoník“ě, 
 
MEZI 
 
Českou republikou – Ministerstvem životního prost edí 
sídlo: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 
zastoupenou: Ing. Karlem Bláhou, CSc., ředitelem odboru environmentálních rizik 

a ekologických škod 
IČO: 00164801 
bankovní spojení: ČNB Praha 1 
číslo účtu: 7628001/0710 
zástupce pro v cná jednání: Ing. Hana Dvořáková 
 

DÁLE JEN „Objednatel“ 
NA STRAN  JEDNÉ, 

 
A 
 
Photon Water Technology s. r. o. 
se sídlem:   Hodkovická 109, Liberec XXIII – Doubí, 463 12 Liberec 
jednající:   RNDr. Petrem Kvapilem, Ph.D., jednatelem 
IČO: 04568095 
DIČ:    CZ04568095 Ěje plátcem DPHě 
bankovní spojení:  UniCredit Bank a.s. 
číslo účtu:   2113845017/2700 
zástupce pro v cná jednání: RNDr. Petr Kvapil, Ph.D. 
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 38684 
 

DÁLE JEN „Zhotovitel“ 
NA STRAN  DRUHÉ, 

 
OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČN  JEN „Smluvní strany“ 

NEBO JEDNOTLIV  „Smluvní strana“. 
 
 
 

1. P EDM T SMLOUVY 

1.1 Předm tem této Smlouvy je povinnost Zhotovitele provést dílo spočívající v likvidaci nepotřebných 
12 hydrogeologických vrtů v oblasti jímacího území Káraný, dle požadavků Objednatele 
a za podmínek stanovených dále v této Smlouv  Ědále jen „Dílo“ě, a to řádn , bez vad a nedod lků. 
Podrobná specifikace Díla je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy. 

1.2 Předm tem této Smlouvy je dále povinnost Objednatele zaplatit Zhotoviteli za řádn  a včas 
provedené Dílo cenu ve výši a za podmínek stanovených v čl. 3. této Smlouvy. 
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2. DOBA A MÍSTO PLN NÍ 

2.1 Zhotovitel je povinen realizovat Dílo nejpozd ji do 31. 12. 2018. Zhotovitel se zavazuje zahájit 
realizaci Díla ihned po nabytí účinnosti této Smlouvy. 

2.2 Místem pln ní je sídlo Objednatele uvedené výše v této Smlouv , není-li ujednáno jinak. Zhotovitel 
není oprávn n m nit místo pln ní bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1 Celková cena za realizaci Díla dle čl. 1. odst. 1.1 této Smlouvy činí 199 735,- Kč bez dan  z přidané 
hodnoty Ědále jen „DPH“ě. DPH činí v souladu s aktuáln  platnou a účinnou právní úpravou 
21 %, tedy 41 944,35 Kč. Celková cena včetn  DPH tedy činí 241 679,35 Kč Ědále jen „Cena“ě.  

3.2 Cena je stanovena pro celý rozsah předm tu této Smlouvy jako cena konečná, pevná 
a nepřekročitelná. V Cen  jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele na realizaci Díla, tedy veškeré 
práce, dodávky, služby, poplatky, výkony a další činnosti nutné pro řádné spln ní předm tu této 
Smlouvy. 

3.3 Cenu je možné zm nit či překročit pouze v případ  zm ny příslušných právních předpisů 
upravujících výši DPH. V takovém případ  bude účtována DPH ve výši platné k datu uskutečn ní 
zdanitelného pln ní. 

3.4 Cena bude Zhotoviteli uhrazena bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele, v české m n , 
na základ  jediného daňového dokladu – faktury (dále jen „faktura“ě po řádném spln ní předm tu 
této Smlouvy. Zhotovitel je oprávn n vystavit fakturu do 7 kalendářních dnů po převzetí a akceptaci 
Díla Objednatelem v souladu s čl. 4. této Smlouvy. Podmínkou pro vystavení faktury je řádné 
předání Díla a zároveň jeho vyúčtování; přílohou faktury proto musí být soupis skutečn  
provedených služeb, prací apod., resp. předávací protokol dle čl. 4. této Smlouvy. 

3.5 Faktura bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve zn ní pozd jších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve zn ní pozd jších předpisů Ějedná se především o označení faktury a její číslo, obchodní 
firmu/název, sídlo a IČO Smluvních stran, předm t Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku 
bez/včetn  DPHě a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Faktura 
bude označena evidenčním číslem Smlouvy z Centrální evidence smluv Objednatele 180182 
(viz také záhlaví této Smlouvyě. 

3.6 Faktura bude zaslána ve 2 vyhotoveních na adresu Objednatele ve tvaru: 
OEREŠ, Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10. 

3.7 Objednatel je oprávn n vrátit fakturu do konce doby splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné 
náležitosti či údaje nebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. V takovém 
případ  se doba splatnosti zastavuje a nová doba splatnosti počíná b žet ode dne doručení opravené 
nebo dopln né faktury Objednateli. Objednatel není v takovém případ  v prodlení. 

3.8 Splatnost faktury činí 30 kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost 
Objednatele zaplatit Cenu je spln na odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel 
neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradn  v Kč ĚCZKě, rovn ž veškeré cenové údaje 
na faktuře budou v této m n . 

4. P EDÁNÍ A P EVZETÍ DÍLA 

4.1 Dílo je provedeno, je-li dokončeno bez vad a nedod lků a předáno Objednateli, o čemž Smluvní 
strany pořídí předávací protokol. Předávací protokol bude obsahovat alespoň: označení předm tu 
pln ní ĚDíloě, označení a identifikační údaje Objednatele a Zhotovitele, evidenční číslo Smlouvy 
přid lené z Centrální evidence smluv Objednatele a datum jejího uzavření, prohlášení Objednatele, 
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že Dílo přejímá, popř. nepřejímá, soupis provedených činností, popř. vad, datum a místo sepsání, 
jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele.  

4.2 Povinností Zhotovitele je dodat Dílo bezvadné, tzn. prosté všech vad a nedod lků. Budou-li 
při předání Díla zjišt ny vady a nedod lky, Objednatel Dílo nepřevezme a součástí předávacího 
protokolu bude soupis zjišt ných vad a nedod lků s uvedením lhůty a způsobu jejich odstran ní. 
Povinnost Zhotovitele je spln na předáním bezvadného Díla, příp. až odstran ním vad a nedod lků.  

5. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

5.1 Způsob pln ní Smlouvy. Zhotovitel je povinen provést Dílo svým jménem, na svůj náklad, 
na vlastní odpov dnost a nebezpečí v ujednaných termínech a předat Dílo Objednateli. Zhotovitel 
je povinen provést Dílo v souladu s platnými právními předpisy. Objednatel je výlučným vlastníkem 
Díla a je oprávn n Dílo bez omezení využít pro svoji potřebu a pro potřebu svých resortních 
organizací. 

5.2 Odpov dnost za škodu. Zhotovitel odpovídá v plné výši za škody vzniklé Objednateli nebo třetím 
osobám v souvislosti s pln ním, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z této 
Smlouvy. Takové škody budou řešeny dle platných právních předpisů. 

5.3 P ekážky na stran  Zhotovitele. Zhotovitel je povinen Objednateli neprodlen  oznámit jakoukoliv 
skutečnost, která by mohla mít, byť i částečn , vliv na schopnost Zhotovitele plnit jeho povinnosti 
vyplývající z této Smlouvy. Takovým oznámením však Zhotovitel není zbaven povinnosti nadále 
plnit povinnosti vyplývající mu z této Smlouvy. 

5.4 Použití Díla Zhotovitelem. Zhotovitel se ve smyslu ustanovení § 2633 Občanského zákoníku 
zavazuje, vztahuje-li se toto ustanovení na předm t této Smlouvy, že neužije žádný z výsledků jeho 
činnosti vzniklých při pln ní této Smlouvy ani jakákoliv data shromážd ná v souvislosti s pln ním 
této Smlouvy k jiným účelům, než ke spln ní povinností vyplývajících z této Smlouvy, a žádný 
z t chto výsledků neposkytne k užití žádné třetí osob  bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele. Zhotovitel se navíc zavazuje po předání Díla veškerá data poskytnutá mu Objednatelem 
v souvislosti s touto Smlouvou Objednateli vrátit, příp. na pokyn Objednatele zničit. 

5.5 Pokyny Objednatele. Zhotovitel má povinnost a zavazuje se řídit se při pln ní této Smlouvy 
pokyny Objednatele. Povinnost Zhotovitele dle ustanovení § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku 
upozornit Objednatele na nevhodnost pokynů není tímto ustanovením dotčena. Objednatel 
na odůvodn né vyžádání poskytne Zhotoviteli podklady nutné pro řádnou realizaci Díla, 
a to jak v elektronické podob , tak v tišt né podob , pokud bude mít tyto k dispozici. 

5.6 Ochrana práv t etích osob. Zhotovitel se při pln ní Smlouvy zavazuje respektovat veškeré obecn  
závazné právní předpisy, zejména se zavazuje, že se svým jednáním nedopustí nekalé sout že 
a že při pln ní této Smlouvy nebude zasahovat do práv třetích osob, ani výsledek činnosti 
Zhotovitele nebude zasahovat nebo jakýmkoliv způsobem porušovat práva třetích osob. 

5.7 Součinnost. Smluvní strany jsou povinny při pln ní této Smlouvy vzájemn  spolupracovat, 
poskytnout si vzájemn  veškerou součinnost nezbytn  nutnou pro pln ní této Smlouvy a vzájemn  
se informovat o skutečnostech, které jsou nebo mohou být významné pro pln ní této Smlouvy. 
Zhotovitel je dále povinen umožnit kontrolu v míst  pln ní i kontrolu všech dokladů souvisejících 
s realizací Díla, a to zejména v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správ  a o zm n  n kterých zákonů Ězákon o finanční kontroleě, ve zn ní pozd jších předpisů, 
zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole Ěkontrolní řádě, ve zn ní pozd jších předpisů. Tyto povinnosti 
trvají i po ukončení této Smlouvy. 

5.8 Mlčenlivost. Zhotovitel se zavazuje v průb hu pln ní Smlouvy i po jejím ukončení zachovávat 
mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s pln ním této 
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Smlouvy. Tato povinnost mlčenlivosti se vztahuje na všechny zam stnance a spolupracovníky 
Zhotovitele i po skončení trvání této Smlouvy. 

5.9 Kontrola pln ní. Zhotovitel je povinen Objednateli umožnit provést kontrolu pln ní dle této 
Smlouvy kdykoli po předchozí výzv  Objednatele, a to po celou dobu trvání této Smlouvy. 

5.10 Započtení, postoupení. Zhotovitel není oprávn n bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 
provád t jakékoliv zápočty svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoliv pohledávkám 
Objednatele vůči Zhotoviteli, ani postupovat jakákoliv svoje práva a pohledávky vůči Objednateli 
na třetí osoby. 

6. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN 

6.1 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou předm tu pln ní 
a že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla dle této Smlouvy. Dále prohlašuje, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky potřebné k bezchybnému pln ní 
Smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému 
pln ní předm tu Smlouvy. 

6.2 Zhotovitel bude zhotovovat Dílo podle svých odborných znalostí, zkušeností, praxe, při jeho 
zhotovování bude postupovat s náležitou odbornou péčí, v souladu s touto Smlouvou, jejími 
přílohami a dle pokynů a požadavků Objednatele. 

6.3 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi podklady, které mu byly Objednatelem poskytnuty 
a je si v dom, že nemůže v průb hu pln ní předm tu Smlouvy uplatnit nároky na úpravu smluvních 
podmínek Ězadáníě, a zavazuje se provést Dílo dle předaných podkladů, v souladu s obecn  
závaznými právními předpisy a pokyny Objednatele. 

6.4 Smluvní strany prohlašují, že předm t Smlouvy není pln ním nemožným a že Smlouvu uzavírají 
po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

6.5 Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči n mu zahájeno 
insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že vůči n mu není vydáno žádné soudní rozhodnutí, 
či rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu nebo rozhodce na pln ní, které by mohlo 
být důvodem soudní exekuce na majetek Zhotovitele, nebo by mohlo mít jakkoliv negativní vliv 
na schopnost Zhotovitele splnit povinnosti vyplývající z této Smlouvy, a že takové řízení nebylo 
vůči n mu zahájeno. 

7. PRÁVA Z VAD, SANKCE A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY  

7.1 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na Dílo záruku za jakost v délce 24 m síců, 
a to počínaje dnem převzetí Díla Objednatelem. 

7.2 Vady musí Objednatel uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví. 

7.3 Je-li vadné pln ní podstatným porušením této Smlouvy, má Objednatel právo na odstran ní vady 
opravou nebo úpravou Díla, na přim řenou slevu z Ceny nebo má právo odstoupit od této Smlouvy. 
Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení Smlouvy bude považováno zejména: 

a) prodlení Zhotovitele s provedením Díla o více než 30 kalendářních dní; 

b) jestliže Zhotovitel ujistil Objednatele, že Dílo má určité vlastnosti, zejména vlastnosti 
Objednatelem vymín né, anebo že nemá žádné vady, a toto ujišt ní se následn  ukáže 
nepravdivým. 

7.4 Zhotovitel je povinen na základ  připomínek Objednatele k Dílu upravit řešení a doplnit řešení Díla. 
Budou-li po předání a převzetí Díla zjišt ny vady či nedod lky, je Zhotovitel povinen odstranit 
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je do 10 kalendářních dnů od vyhotovení předávacího protokolu, v n mž jsou takové vady 
a nedod lky uvedeny.  

7.5 Odstoupení od Smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Zhotovitel 
je povinen provád t Dílo v souladu s touto Smlouvou, požadavky Objednatele a v souladu s obecn  
závaznými právními předpisy. Jestliže Zhotovitel tyto povinnosti vyplývající ze Smlouvy poruší 
a nezjedná nápravu ani v dodatečné přim řené lhůt , jedná se o podstatné porušení Smlouvy 
ze strany Zhotovitele a Objednatel má právo od Smlouvy okamžit  odstoupit. 

7.6 Objednatel je dále oprávn n odstoupit od Smlouvy, jestliže zjistí, že Zhotovitel:  

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování 
nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo n koho jiného, přímo nebo nepřímo, 
v zadávacím řízení nebo při provád ní Smlouvy; nebo 

b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivn ní zadávacího řízení nebo provád ní 
Smlouvy ke škod  Objednatele, včetn  užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod 
volné a otevřené sout že. 

7.7 V případ  prodlení s úhradou faktury je Zhotovitel oprávn n požadovat po Objednateli úhradu úroku 
z prodlení z dlužné částky ve výši stanovené příslušnými právními předpisy. 

7.8 V případ  prodlení Zhotovitele s provedením a předáním Díla v dohodnutém termínu dle čl. 2. této 
Smlouvy a/nebo v případ  prodlení Zhotovitele s odstran ním vady či nedod lku dle odst. 7.4 tohoto 
článku je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý 
i započatý den prodlení. 

7.9 V případ  porušení povinností Zhotovitele vyplývajících z čl. 5. (vyjma odst. 5.8) a 6. této Smlouvy 
je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý jednotlivý 
případ porušení povinnosti. 

7.10 V případ  porušení povinností dle čl. 5. odst. 5.8 této Smlouvy má Objednatel právo účtovat 
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

7.11 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dní ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení 
Zhotoviteli. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčena povinnost 
Zhotovitele nahradit újmu vzniklou Objednateli porušením smluvní povinnosti, které se smluvní 
pokuta týká. Objednatel je oprávn n požadovat náhradu škody v plné výši bez ohledu na ujednanou 
smluvní pokutu. 

7.12 Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno v písemné form . Odstoupením se závazek založený 
Smlouvou zrušuje od počátku. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení odstoupení 
od Smlouvy Zhotoviteli. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého 
z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, 
pokud již dosp l ani ujednání o způsobu řešení sporů a volb  práva. Obdobné platí i pro předčasné 
ukončení Smlouvy jiným způsobem. 

8. TRVÁNÍ SMLOUVY 

8.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2018. 

8.2 Před uplynutím doby dle odst. 8.1 tohoto článku lze tuto Smlouvu ukončit na základ  vzájemné 
písemné dohody obou Smluvních stran, písemnou výpov dí Smlouvy ze strany Objednatele dle odst. 
8.3 tohoto článku či ze strany Zhotovitele dle odst. 8.4 tohoto článku nebo odstoupením od Smlouvy 
dle čl. 7. odst. 7.3, 7.5 a 7.6 této Smlouvy, a dále v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského 
zákoníku. 
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8.3 Objednatel je oprávn n vypov d t Smlouvu kdykoliv, a to i bez udání důvodu. Výpov ď Smlouvy 
musí být Objednatelem učin na písemn  a doručena Zhotoviteli, přičemž výpov dní doba v délce 
20 pracovních dnů počíná b žet dnem následujícím po dni doručení písemné výpov di Zhotoviteli. 

8.4 Zhotovitel je oprávn n vypov d t Smlouvu kdykoli v jejím průb hu, pokud není schopen plnit 
své povinnosti z důvodu na stran  Objednatele Ěnapř. neposkytnutí součinnosti Objednatele, 
nepln ní povinností Objednateleě. Výpov dní doba bude v takovém případ  činit 20 pracovních 
dnů a počne b žet následující den po doručení písemné výpov di Objednateli. 

8.5 V případ  předčasného ukončení Smlouvy dohodou, výpov dí či odstoupením jsou Smluvní strany 
povinny provést vypořádání vzájemných práv a povinností v souladu s právními předpisy. 

9. ZÁV REČNÁ USTANOVENÍ 

9.1 Tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Práva 
a povinnosti Smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí Občanským 
zákoníkem a předpisy souvisejícími. 

9.2 Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základ  nebo v souvislosti s touto 
Smlouvou budou primárn  řešeny jednáním Smluvních stran. V případ , že tyto spory nebudou 
v přim řené dob  vyřešeny, budou k jejich projednání a rozhodnutí příslušné obecné soudy České 
republiky. 

9.3 Zhotovitel bezvýhradn  souhlasí se zveřejn ním své identifikace a plného zn ní Smlouvy, včetn  
Ceny v souladu s příslušnými právními předpisy. 

9.4 Tato Smlouva může být m n na nebo doplňována pouze formou písemných vzestupn  číslovaných 
dodatků podepsaných ob ma Smluvními stranami. Ke zm nám či dopln ní neprovedeným písemnou 
formou se nepřihlíží.  

9.5 V případ , že n které ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným 
či nevymahatelným nebo bude-li takovým shledáno příslušným orgánem, zůstávají ostatní 
ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho 
obsahu anebo z okolností, za nichž byla tato Smlouva uzavřena, nevyplývá, že jej nelze odd lit 
od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují bezodkladn  nahradit neplatné, 
neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem 
a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouv  jako celku. 

9.6 Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí zm ny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi 
smluvních stran vzniklými na základ  této Smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatn ní ustanovení 
§ 1765 odst. 1, § 1766 a § 2620 Občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto 
Smlouvou. 

9.7 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu ob ma Smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejn ní v Informačním systému Registr smluv Ědále jen „ISRS“ě za podmínek stanovených 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti n kterých smluv, uveřejňování t chto 
smluv a o registru smluv Ězákon o registru smluvě, ve zn ní pozd jších předpisů. Zhotovitel 
bezvýhradn  souhlasí s uveřejn ním této Smlouvy v plném zn ní včetn  Ceny a veškerých metadat. 
Uveřejn ní Smlouvy v ISRS provede Objednatel. 

9.8 Tato Smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž 2 si ponechá 
Objednatel a 2 vyhotovení obdrží Zhotovitel. 

9.9 Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1: Obchodní nabídka – Vodárna Káraný – likvidace 
12 vrtů ve vlastnictví MŽP (září 2018). 
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9.10 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjad uje jejich svobodnou, vážnou, určitou 
a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si Smlouvu p ečetly, s jejím obsahem 
souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy. 

 

OBJEDNATEL 
 

V Praze, dne 27. 09. 2018 
 
 

Česká republika – Ministerstvo životního 
prost edí 

Ing. Karel Bláha, Csc. 
ředitel odboru environmentálních rizik 

a ekologických škod 

ZHOTOVITEL 
 

V Praze, dne 19. 09. 2018 
 
 

PHOTON WATER TECHNOLOGY s.r.o.  
RNDr. Petr Kvapil, Ph.D. 

jednatel 
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Předložená nabídka byla zptacována na zákia ě výzvy MŽP ČR č» ig: Mzpl'20181'"75ol"'2108 z 5& 9* 2018*
Př'edkladatel nabídky je firma PHOTC'N Vv'ATER TECHNOLOGY sxal (dáte jen PVvT)*

2' ,,. Od bo .é ĺ|::::;!s í:é::::!'::: p o ):'k Éť::f:: d y" !jjt 'c h ::ue,"sč e efe ň"ě ř'9: ¢::::e
%"06 :r:'

PVv'T je Čc"' skc" kcKmj!:^ační o irtžaný r:ká firma pcd<ytuiící své s!ĹlŽby v hyd rogeďogie, :;é'í" bCie,, s'anaČrŕ
k¢ňe, hos;>M;ó:ř$:vi a t"x:hrany živohM'ho prostře' :'í: PVVT í1ä bízí ve evých o!:l©rech kcm1p!etňi služby od

ideových M"vrhů ť? korícepá, přes ;3 ro;ckt'3vání k vlastní rea-!';zaci o supervizď' čimosti pro šle bváii' a hodnocení'
koiogických Cl VO* ohc-'spod zřštých akcL

Mezi hla vní poskytován " sluŽby pätří:

%s: "jš r ba a i"evitaiizac vťjd nic zej roiů
r

redi:zacz rK)vých vochídi zd rojů
Š' i'r O ZKOUé:KY

ekok) ick ' tu di ( "ko' ický at'r!it, analýza rizij,, EIA, sťu 'le ríroveditelnosti),
konzultační c! iriženýrské hňby ve vodním a odpadovém hosp-odC:ř$Ťví,

<<C"

průzkum zneČiŠ':"ění pu"'z""mriích vod u zemin,
sanace a rekuitivac g eva qtovaných lokalit,
supervize "ch $roiektů,

k"ya|ifikaČni struktura m"'cic<:N"niki"ý soďtínosti zahrnuje všechny odb mn: profese - hydrogeolog, cp"emi "'ký inženýr,
Š S

bá:iský inženýr, vodd1osrjc'dář$k);" inženýr, vzorkař, hydrochemik CPOda Pracovníci společnosti di$ponuiÍ
.K e

;ě 'W ,S %" ;9 VY A?oDravnenimi k Uvedenym cmnostern c'dbornyrm o$vedcemmL
Š ,S

V rámci W %ié S"

resem uvedené prob|emaŤiky firma provedla řadu obdobných orací",, které souvisí s poptávanou
pŤob|ematikou řeš ňi"®

/íižší inform c - ď kmostech a referencích firmy PHOTON V'1AT R TECHNO OGY $« ON jsou k clispozici na
inte r eíu n c: nce vq'n'n>

~G". ,>' ,r."' U: r:' ·'; 'S
,^^ G N' " ' ' ""· ":6r '

K ' " ' . , '"· ., . S"r ,,r' ': Ä'"" 'C' · e^' :y V · " '" ^·^,":·, C"' :"
: r.·^ "' '^%. ť r ^ .f e, ear· ^^"

b · : ' r'"'" " '" "": ' " ""' ' """ '"' "" '"" k' " · ·.· %'6·· >" ^":"' ,r 1^, · Kb ^ k b
S:' 7^". 7,·; :¢,7 .'::, . :':'·:- S X'": '::: :1:: :7·:" t) ",.-,. ··X ,S' , , .. .r.

: >,',";,^ :: A' . '·'· : :. ' :^ e:.'. : y. "

V jímacím území VoAárny Káraný prO"^'Čhk v rCmci údržby a revitaliz^rce Sítě UcmiŤc$ŤGvacích a ii"mcicíc!i obié!:tů
v roce 2017 likvidace 1 9 starYch, poškozených nebo nepotřebných v""tů, Lteré byly mai'gtku'

%5'

E.ZP CR z ce!kovZi,o počtu 43 vrtů Likvidační práce probíhaly dle schváleného prováděcího projektu prací
,Y k' 'g'

,,VODARNA KARANY — projekt na postupnou likvidaci vrtů ve vlastnicM MŽP",

Likvidace vrtů v rámci další etapy proběhne v roce 2018* Tyto vrty představuií možnou cestu zneČiŠtěni do
podloží, zvýšené riziko zranitelnosti zájmových kolektorů (turon, kvartér), které nejsou plošně kryty souvidým
nadložnIm izolátorem, a tím i riziko ohrožení kvality jímaných Účelem likvidace bude dosažení vyšší
preventivní ochrany strategického vodního zdroje Káraný*

g' g'

Realizace likvi ace vrtů proběhne dle prováděcího projektu ,, "" ' ARANY — projekt na p sťu nou
'&5

likvidaci vrtů ve vlastnidvI MŽP" (Photon VVater Technology 20 1 7). Po ukonČení prací bude vypracov¢fma
zpráva, ve kŤeré budou vyhodnoceny veškeré provedené práce*

Seznam vrtů určených k likvidaci je uveden v ná$|edUiící tabuice:

Tabulka l: Přehled vrtů k likvidcci
—-" :E ¥'r>u^> » Q O ^>> ^ ~P»¥>>>ar>>>

i l' j l l pdjmět ! mafeňál l' " tě Y i) Póče~ ) VA I hloubka ) HPV ) ,Mu (m) ) pažnice i : m )
-· >> > » >> , " ,""— ^^rr>>>X~~»»>~>A

^

i 1 I OK.3 l } 5,00 Ĺ I ] ,.02 i 0,1 91 ,,,l železo j mcí'ůtôring sa:"ince Okopy, Dvorce i
^ > ^ t ,n ^^ > ^7 ^^ v ^rPre^e^^ ^ > ~ ^ > > r ^ >>n > r ^ > v^ > ~ > > > >» > > > >> > ·J

) 2 ) ! 1 4,2:' l suchý l 0,.i 91 j železo l monitoring sanace C)koVy,. Dvorce l
l S :

4^^.^ev""errer^rN ^ ..·. , . ^r>rr^r ^ ^^db .^ ,N >ee + ď^ ^ ^ > ^^ db ^ r Lr~~^rrr^ cm ^ r ^ >> ^^ > > > i ^ > > ^ > ^ ^ > ^ ^r> > ^ > "

^m ,?

.j' l
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! ' l
' Počet Vrt hloubka HPV l průměr materiál

vrtu (m) pažnice
i 3 l OKI 9 l 12,00 Ĺ 9,65 0,291 i železo

i 4 l OK23 l 8,50 i 6,38 l 0,225 l PE
i 5 j OK24 i 9,00 l 6,83 l 0,225 : PE

6 l OK25 l 10,00 ! 6,89 I 0,225 j PEl i '
l I ' f! 7 l OK27 I 10,40 ! 7,37 l 0,225 l PE

i il 8 l OK36 : 16,00 l 11,96 l 0,1 91 l železo
i 9 ! OK39 l 16,00 l 1 1,96 l 0,1 91 ) železo

l ' ?! 10 i OK50 l 14,00 l 14,02 i O,) 91 : železo
I li 11 i AV47 l 0,00 l 12,80 0,8 l Železo

! 12 l HV251 ! 7,60 l 7,50 0,291 ! železo

, :jj ji; TO ',!
'vVA T R

iUmístěni A
monitoring sanace Okopy, Dvorce l
monitoring sanace Okopy, Dvorce J

monitoring sanace Okopy, Dvorce !
monitoring sanace Okopy, Dvorce l
monitoring sanace Okopy, Dvorce i
monitoring sanace Okopy, Dvorce
monitoring sanace Okopy, Dvorce l
monitoring sanace Okopy, Dvorce l

monitoring sanace Okopy, Dvorce
monitoring sanace Okopy, Dvorce

'Ĺ,

Pracovnici pověřeni řešením úkolu:

Mgr. Jan Potka - PWT sled a řízeni prací, hydrogeolog

RNDr. Petr Kvapil, Ph.D. - Jednatel PWT hydrogeolog, obchodní podmínky

Petr Beran technické práce

S, Cl hcmnonogíam

Časový předpoklad celkového plnění zakázky:

Práce budou realizovány v termínech:

0 zahájení prací: podzim 201 8
· ukončeni prací {předání dík): terénní práce do 14. 12. 2018, závěrečná zpráva do 31. 1. 2019

zE

' ' y

Popis položky

OK3
OK9
OK19
OK23
OK24
OK25
OK27
OK36
OK39
OK50
AV47
HV251

Celkem bez DPH (KČ)

jednotka poč.j. j.cena [KČ] cena celkem [KČ]

ks 1 16715KČ 16 715 Kč
ks 1 16 614 Kč 16 614 Kč
ks I 18 336 Kč 18 336 Kč
ks 1 16 311KČ 16311KČ
ks 1 16 399 Kč 16 399 Kč
ks 1 16 573 Kč 16 573 Kč
ks I 16 643 Kč 16 643 KČ
ks 1 16 841 Kč 16 841 Kč
ks l 16 841 Kč 16 841 Kč
ks l 16 589 Kč 16 589 KČ
ks I 14 824 Kč 14 824 Kč
ks ľ 17 048 Kč 17 048 Kč

199 735 Kč

Celková cena projektovaných prací Činí 199.735,- KČ (bez DPH 21°/,)

Lj l C
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