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Specifikace předmětu smlouvy 
 

a) Odběr a analýza vzorku pitné vody: 
 

Vzorkování pitných vod*                                                                                                                                    ANO/ NE 

Zdroj pitné vody:    

 

 

Jiné zvláštní požadavky nebo podmínky pro vzorkování: 

 

 

Typ rozboru dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. v platném znění:*      
 

a)  krácený           

b)  úplný           

c)  jiný (uveďte jaký): 

 

 

 

 

 

 

Žádám o opakování rozboru v případě, že některé výsledky 

budou překračovat příslušné mezní hodnoty* 

                                     

                                                                     ANO/ NE  

Souhlasím s provedením zkoušek dohodnutých ukazatelů externí akreditovanou laboratoří*                          ANO/ NE 

 

Využití flexibilního rozsahu akreditace*                                                                                                            ANO/ NE 

 

b) Odběr a analýza vzorku odpadní vody:  
 

Vzorkování odpadních vod*                                                                                                                              ANO/ NE 

 

Rozbor vody v rozsahu: 

 

 

Jiné zvláštní požadavky nebo podmínky pro vzorkování: 

 

Souhlasím s provedením zkoušek dohodnutých ukazatelů externí akreditovanou laboratoří*                         ANO/ NE 

 

Využití flexibilního rozsahu akreditace*                                                                                                           ANO/ NE 

      

 

Tato smlouva se uzavírá:* 

a) na dobu určitou do  b) na dobu neurčitou.   

 

O provedení Díla bude vyhotoven protokol o zkouškách, jenž bude:*      
 

a) zaslán Objednateli s dodejkou na adresu uvedenou v této 

smlouvě.  

b) Objednateli předán proti podpisu v místě plnění dle čl. 5 

smluvních podmínek.  

* (Nehodící se škrtněte) 

Objednatel svým podpisem vyslovuje souhlas se smluvními podmínkami uvedenými na zádní straně této smlouvy.  

V Ostravě dne:  

 

 

Jméno, podpis a razítko Objednatele 

V Ostravě dne: 

 

 

Jméno, podpis a razítko Dodavatele 

Rámcová smlouva o dílo 

  

Dodavatel:  

 Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

 Nádražní 28/3114 

 729 71 Ostrava-Moravská Ostrava 

 

 Hydroanalytické laboratoře,  

                              Oderská 1106/44, 702 00 Ostrava-Přívoz 

Objednatel: 

Firma/osoba: 

 

Sídlo/bydliště: 

IČ: 45193673 IČ/Datum narození: 

DIČ: CZ45193673 DIČ: 

Zapsán v OR u KS v Ostravě,spis.zn. B 348 Plátce DPH*                                                 ANO/ NE 

Tel: 597 475 842, 597 475 843, 597 475 844 Telefon: 

Fax: 597 475 842 Email: 
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Smluvní podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že na základě této smlouvy bude mezi nimi docházet k uzavírání dílčích smluv o dílo (dále 

jen „dílčí smlouva“). 

2. K uzavření dílčí smlouvy dochází okamžikem převzetí vzorku vody a potvrzením Protokolu o odběru. Pokud bude 

Dodavatel provádět také odběr vzorku vody, dochází k uzavření dílčí smlouvy pouze potvrzením Protokolu o odběru. 

Za Dodavatele je oprávněn Protokol o odběru potvrdit odborný laborant nebo vedoucí laboratoře. Přesná specifikace 

Díla bude vždy stanovena v jednotlivém Protokolu o odběru (dále jen „Dílo“). 
3. Dodavatel není povinen vzorek vody převzít a potvrdit Protokol o odběru. V takovém případě dílčí smlouva nevznikne 

a Dodavatel není povinen provést Dílo.  
4. Dodavatel se zavazuje na základě jednotlivých vzorků vody a Protokolů o odběru odsouhlasených Dodavatelem pro 

Objednatele provádět za podmínek stanovených v této smlouvě na svůj náklad a nebezpečí Dílo a Objednatel se 

zavazuje Dílo za podmínek stanovených v této smlouvě převzít a zaplatit za něj Dodavateli ujednanou cenu.  
5. Místem plnění je areál provozu Hydroanalytických laboratoří Dodavatele na adrese Oderská 1106/44, 702 00 Ostrava – 

Přívoz (dále jen „Hydroanalytické laboratoře“).  

6. Termín plnění je určen podle technologických lhůt stanovení jednotlivých ukazatelů, nejdéle však 15 dnů od odběru 

vzorku. 

7. Cena za Dílo bude stanovena pro každou dílčí smlouvu zvlášť, a to na základě platných ceníků Dodavatele, které budou 

Objednateli k dispozici v Hydroanalytických laboratořích vždy před uzavřením dílčí smlouvy.  

8. Objednatel tímto výslovně prohlašuje, že se s ceníky Dodavatele platnými při podpisu této smlouvy seznámil a je vždy 

před uzavřením dílčí smlouvy oprávněn se s platnými ceníky Dodavatele seznámit.  

9. Podkladem pro zaplacení ceny je faktura, jež bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle § 29 zákona 

č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“). 

10. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena za Dílo, je Objednatel 

povinen neprodleně písemně informovat Dodavatele, nejpozději ve lhůtě splatnosti faktury. V případě, že Objednatel 

nebude Dodavatele ve lhůtě splatnosti faktury písemně informovat, platí, že se zaslanou fakturou tak, jak mu byla 

doručena, bez výhrad souhlasí.   

11. Splatnost faktury je 14 dnů od jejího vystavení. Povinnost Objednatele uhradit fakturu bude splněna připsáním příslušné 

částky na účet Dodavatele (v případě úhrady uvádějte jako variabilní symbol číslo daňového dokladu) nebo obdržením 

příslušné částky v hotovosti v sídle Dodavatele.  

12. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Předáno je Dílo zasláním protokolu o zkouškách nebo jeho předáním 

Objednateli podle zvoleného smlouvy.    

13. Objednatel prohlašuje, že poskytl Dodavateli veškeré dokumenty, informace a podklady potřebné k tomu, aby 

Dodavatel mohl provést Dílo v souladu s touto smlouvou řádně a včas.  

14. Objednatel se zavazuje poskytnout Dodavateli v rámci provádění Díla veškerou součinnost, kterou na něm Dodavatel 

může spravedlivě požadovat, a to bez zbytečného odkladu, co k ní bude ze strany Dodavatele vyzván; Objednatel bere 

na vědomí, že neposkytnutí součinnosti může mít za následek odpovídající prodloužení doby provádění Díla dle čl. I. 

odst. 7 této smlouvy a další nároky vyplývající ze zákona.   

15. V případě prodlení Objednatele s platbou fakturované částky je Dodavatel oprávněn požadovat po Objednateli úrok 

z prodlení ve výši stanovené příslušnými právními předpisy. 

16. Případné vady Díla je Objednatel povinen oznámit Dodavateli neprodleně poté, kdy je zjistí nebo zjistit měl a/nebo 

zjistit mohl při náležité péči, nejpozději však do 24 měsíců od převzetí díla, a to písemnou formou nebo osobně v areálu 

provozu Hydroanalytických laboratoří Dodavatele na adrese: Oderská 1106/44, 702 00 Ostrava – Přívoz. Tel: 597 

475 842, 597 475 843, 597 475 844. 

17. Je-li Objednatel povinným subjektem dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „ZRS“) a tato smlouva nebo dílčí 

smlouva je smlouvou, na kterou se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ZRS, nabývá tato 

smlouva nebo dílčí smlouva účinnosti v souladu s ustanovením § 6 ZRS. Objednatel je v takovém případě povinen tuto 

smlouvu nebo dílčí smlouvu bezodkladně po jejím uzavření uveřejnit prostřednictvím registru smluv v souladu se ZRS, 

neučiní-li tak, je Objednatel povinen nahradit Dodavateli újmu (včetně škody) vzniklou z porušení této povinnosti. 

18. Smluvní strany vylučují přijetí návrhu této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou měnící návrh této smlouvy.  

19. Při provádění odběrů pitné vody je Objednatel povinen zajistit zaměstnancům Dodavatele bezpečnost a ochranu zdraví 

při provádění těchto odběrů, a to po celou dobu jejich provádění včetně dopravy do a z místa odběru. 

20. Smlouvu je možno měnit pouze písemnými dodatky. Ujednáními v jiné formě Objednatel ani Dodavatel nechtějí být 

vázáni. 

21. Tato smlouva je vyhotovena v jednom prvopisu (originále), který obdrží Dodavatel. Objednatel obdrží kopii této 

smlouvy společně se zaslanou fakturou. Bude-li to Objednatel požadovat, obdrží kopii této smlouvy po podpisu 

smlouvy. Objednatel prohlašuje, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetl a její obsah byl Objednateli řádně 

objasněn. 

22. Smluvní strany berou na vědomí, že osobní údaje a jejich zpracování podléhá zákonným a regulačním pravidlům, a to 

zejména nařízení EU 2016/679 Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. dubna 2016, účinného od 25. května 2018 a 

veškeré české legislativě, která toto nařízení implementuje nebo doplňuje, zejména pak zákon č. 110/2019 Sb. 

zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zavazují se tato pravidla dodržovat. 

23. Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. jako součást skupiny SUEZ prosazuje rovný přístup, nestrannost, 

zákonnost, slušnost a etické chování ve všech obchodních vztazích v souladu s Etickou chartou SUEZ umístěnou na 

webových stránkách www.ovak.cz. Pro oznámení nezákonného nebo neetického jednání bude objednatel užívat 

emailovou adresu etika@ovak.cz.
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