DODATEK č. 16
SMLOUVY O NÁJMU A PROVOZOVÁNÍ
VODÁRENSKE INFRASTRUKTURY
meZ|

Vodovody a kanalizace Zlin, a.s.
jako prona jímatelem

a

MoRAvsKÁ voDÁRENsKÁ,
jako provozovatelem

a.s.

DODATEK č. l6

SMLOUVY O NÁJMU A PROVOZOVÁNÍ
VODÁRENSKÉ INFRÁSTRUKTURY
ve znění dodatků č. l. až 15.

(dále jen ,,dodatek ')

jejímižstranan' i jsou:

(1)

vodoYody a kanalizace Zlín, a.s.
identifi kačníčíslo:49454561
sc s:dlcm: llln,l ř, l, B"ti r8], PSČ 7o0 4a
zapsaná v obchodnín rejstŤíku vedenén Městskýnr soudem v Bmě,

oddil B_ vložka 1 169
ieiímžirnénem iedná: Jaromír Sebik. předseda piedstavenstva
(dále

j

en

jako ,.Pronajímatel")
a

@

MoRAvsK,Á VODÁRENSKÁ,

a.s.

identilikační číslo:61 859575

PSČ: 772 1i
zapsaná v obchodnítn rejstfiku vedeném Krajsk]hn soudem v ostravě
oddíl B, vložka 1943
jejímžjménen jedná: Ing, Rostis]ar, Čáp, předseda piedstavenstva
a Ing. Maftin Bemard, MBA, člen představenslva
se sídlem: Olomouc, Továmí 41,

(dále

j

en

jako ,,Provozovatel")

(Pronajímatel a Provozovatel dále společně nebo jednotlivě označováni také iako ,,§mluvní
§trany" ajednotlivě téžjako,,smluvní §trana")

preambule
(A) Ke dni 30,4,2004 poveril Pronajimatel společnost Zlínská vodárenská, a.s. jako právního
piedchťLdce Pro! ozo\ ateleI L pI or ozol cní jím vlaslněných vodovodů a kanalizací resp. zaváZal
Provozovatele posk}tovat vodohospodářské služby a umožnil mu Za to brát užitky vyplývající
Z posk}lová]í těchto služeb, přičemž na něj pienesl podstatnou část rizik souÝisejících
s provozovánírrr vodárenské

infraslruktury;

(B) K tonuto dni byla současně uzaviena Snlouva o nájmu a pTovozování vodárenské
infrastruktury ve smyslu § 663 a násl, OZ (dále také jako "Smlouva o provozoÝání" nebo
"smlouva"):

Provozovatelje univerzá]nim prá\.nim nástupcem společnosti Zlinská vodáre[Ská, a.s. na Zák]adě snlouvy o fúzi
sloučcním Zc dne i 9-ó,2007 s ítčinnosri ke dni 3 t , l 2.2007 včeině práv a povinnoýi Ze všech smhv,

1

(C) Pověření uvedené pod bodem (A) výše vycházeiící z rozhodnutí piedstavenstva

Pťonajínatele ze dne 9.3.2004 pod ě.5162104 a zc dne 19. 3. 2004 č, 3/63/01 (usnesení pod
bodem č. 4) je uděleno na dobu iLrčitou. a to do 31.12,2034:

(D) Ke dni uzaviení lohoto dodatku jsou u soudú řešeny žaloby, vrán'ci nichž se jedná

o ne]]latnost usnesení valných hromad Plonajímatele s nložnj,rrr dopadem na právní postaveni
obou smluvních stran a současně je iešena i konkrétní žaloba na určenííeplatnosti smlouvy
o prodeji části podniku Plonajímatcle Plovozovateli ze dne 30.4.200,1 a dá]e žaloba na ulčení
neplatnosli Smlou\y o plovozování (žaloba byla podána dne 24.3.2005 a k datu lzavření
dodatku je vedena u okťesního soudu ve Zlíně, sp,7n, 3 8 C 186/2008);

(E) Smlumí strany mají Zájem předejít a do budoucna mezi sebou odstranil jákéko]i
pochybnosti ohledně p]atnosti a existence nájen,ního vztahu ve smyslu ustanovení § 663 a násl.
zákona é- 40l1964 Sb,, občanskóho zákoníku, v platném zněni a platnosti a existenci smlouvy
o provozování ve smyslu ustanoveni § 8 odst. 2 7ikona č. 2'7112001 Sb,. o vodovodech
a kanalizacích. vplatném 7nění, Smluvní strany maji dále Zájem Zněnil a LLplavit něktoá
ustanovení smlou\)r tak, aby lépe zol'ledriovala tzv, nejlepši mczináloclní praxi s cílem
dosáhrjout lepšíchstandardů kvality Provozování r,odá.enské inliastruktury a Zlepšit služby
odběratelfuI:

(|) Tento dodatek je uzavírán s cílem umožnit iádný a ncrušcný provoz vodáenské
a kanalizační inliastruktury v]astněné Pronajímatelem a dále s cí]em ochránit odběratclo pitné
vody a pťoducenly odpadních vod pied jakýmikoli negativníni důsledky soudních sporů dle
bodu (D) výše;
(G) Plonajímatelie obchodní společností" kteráje vlastníken vodovodů a kanalizací sloužících
veřejné potřebě (nížedelinováno jako .,vodohospodářský maietek"), Vodohospocláiský
majetek se nachází na územíZlínskéhokaje, zejména pak na úzeníbývalého okesu Zlín;

(H) Provozovate] je obchodní společností, jejímžpředmětem podnikání je minlo jiné Ýiroba
pjtné a užilkovévody, provozování vodfuenských 7aiizení a provozoviiní vodovodů
akanalizací plo veiejnou potřebrL který v souladu s příslušnými Právními piedpisy Získal
povolení k plovozováDí Vodovodťr a Karralizací (takiak je defi0o\,áno níže):
(I) Pronajímatel si přeie Za.jistit provozování Vodohospodáiskélro najetku. včetně zajištění
plnění souviscjícíchčinnostípři tonrto provozování Ze strany Plovozovatclc a umožlit
Provozovateli, aby po dobu Plolozování, uzavíral svým jménem a na svůj účetv souladu se
ZVK smlouvy s odběrateli a vybítal Vodné a Stočnéod odběratelťl;

(J) Pronajínatel následqjícírni smluvními ujcclnáními přenáší odpovědnost za Provozování
a zabezpcčenídodávky pitné \,ody a odkana]izování a čištěniodpadlrí vody v rámci
Vodohospodářského majetku na Provozovatele a ten tuto odpovědnost v plném lozsahu

přebírá;

(K) Smluvni

stťany prohlašují. že je jejich společným Zájmen,l udržovat a rozvíjet
Vodohospodáiský rnajetek, jchož je Pronajín,tatel vlastníkem a plnit veškeré Prárními předpisy
stanovené technjcké. zdravotní a kvalitativni p],ovozní nároky.

(L) Ke dni nabytí účinnostitohoto dodatku smlurní strany upralují ve smyslu ustanovení § 585
občaískéhozákoníku, v platném Znění, veškerá mezi nimi spomá nebo pochybná přáva.
Stávající Smlouva o provozování uzavřená mezi Pronajímatelem a Provozovatelem ve znění
všech uzaviených dodatkťi č. 1ž 15 se nalřazuje sn ouvou ve Zíěnítak,jakje uvedeno niže:

článek I

Vymezení některych pojmů
( enou pro Stočnése

čJslka r Kč za l m {ednot\n\ á cela] \ jednoslo,/ko\ e lbl-]né. na
základě které OdběIateló p]atí stočnéa kteráie v}?očtena postupem podle této sm]oulT.
ro./LLmi

Cenou pro Vodné se lozruní částka v Kč za t m] (iednotko\á cena1 \ jeclnosložkové fotmě, na
základě které odběratelé platí vodné a kteláje v}Točtena postupem podle této smlo!l\,y.

DPH

7rtamená peněžníčástku, jejížvýše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtoné dle
zákona o dani z piidané hodrroty

Havárií se rozumí jakrikoli udlílost, která Způsobíztrátu flLnkčnosti Vodovodu

a/nebo

Kanalizace, piičemždojde k pierušenínebo onezení Zásobování pitnou vodou a/nebo pierušení
nebo omezení odvádění otlpadních vod a/nebo ohrožení života, a/nebo ohložení Zdraví, a/nebo
olrroženímajctku a_/nebo ohroženi životníl'o prostŤedí. Jedná se o stav Vodovoclu a/nebo
Kalializace, po kteÉn je možný pouze omezený, nouzoť, nebo žádný provoz v postiženén,l
místě a vúsecích navazujících. případně je doprováZený únikem média do podložínebo
ovzdušíči do vocloteče s případným následným poťušenímslatikv a/nebo životníhoplostředí;

Inyesticí se rozumí Techlické zhodnocení Vodohospodáiského majetku, výstavba a lozšíření
VodohospodáŤského majelku.

Kanalizací se rozumí provoznč samostatný soubol staveb a zaiizeli zahnljici kalnlizační
stoky k odr,ádění odpadních vod a srážkových vod spo]cčně nebo odpadních vod samostatně a
sráž-koqíchvod samostatněj kana]izačníobjekty, čistírn),odpadních vod, jakož i stavby
k čištěníodpadních vod předjejich v}pouštěním do kanalizace, Kanalizace je vodním dílem.

Nájemným

jc

částka placená Prol,ozovatelem Pronajímateli za uživáníVodohospodářského
majetku, zejména Vodovodů a Kanalizací, jakož i dalšiho majctku uvedeného v této smlouvě
uičenéhok uživání provozovatelem za účelempťovozování.

Odběratelem je ve smyslu pňslušných ustanoveíízrákona o vodovodech a kanalizacích
vlastník pozemku nebo stavby připojené na Vodovod nebo Kanalizaci, nestaíoví-li zákon o
vodovodech a kanalizacích jinak.
opťayou se rozumí činnost, kterou se odstťaňuje částečnéf),zické opotiebení, poškození nebo

vady Vodohospodářského majetku Za ílčelemuvedení do předchozího rTebo provozuschopného
stavu, přičonžuvedeDím do plovozuschopného stavu se rozun]í plovedení opravy s použitím
jiných než původních materjá]ů. dílů,součástínebo techoologií, pokud tím nedojde
k l echlicLérlru zhodro.eni. a ncjcdná 5e o Vodemizace či l'Jr,, bLr.

Plán akcí znamená seznam nových Investic, Technjckélro zhodnocení a VětšíchOprav
vodohospodářského majetku pro následující kalendářní rok včetně výhledu piedpokládaných
akcí na nejbližšínásledtrjící obdobi se střednědobýn qihledem.

Právním předpiscm se rozumí lrler;i,koliv zákon (včetně obchodních zvyklostí), nařízení,
zákoník. q,hláška, směrnice, opatření nebo jiné uloženípovinnosti, 1,},hlášené nebo vydané
kteqlnkoliv zákonodárnýtn sborem Českérepubliky nebo správním ířadem.

Provozování znanená souhm činností, kteryni se zajišťuje dodávka pitné vody nebo odvádění
a čjštěníodpadních vod Zejména provádění nebo zajišťovfulíčinnostívyplývajících ze Zákona
o vodovodcch a kanalizacich, ze všech dalších souvisejících příslušných prár,ních předpisťr
a provádění a zajišťovánídalšíchčinrrostítouto Smlouvou sjednaných, jejichž příkladný výčct
je uveden v příloze č. 6 k této Smlouvě, přičemžtím neni myšlena správa vodohospodářského
majetku ve smyslu zákorra o vodovodech a kanalizacích:

smlouya s odběratelem znamená smlouvu

s

odběratelen ve smyslu ustanoveni

ZVK vztahující se k Vodovodů,n a/nebo Kanalizacím.

.s 8

odsl. 6

Stočným se rozrrmí ve smysltt příslušných ustanovení zákona o vodovodech a kanalizacich
úplata za odvádění oclpadníclr vod realizované plostřednictvím vodohospodářského majetku,
který tvoří předmět nájmu dle této snlouvy. Plávo na stočnévzniká okamžiken r-toku
odpadních vod do Kaía]izace.
Technickým zhodnocením se lozuní výdaje na dokončenénástavby, přístavby a stavební
úpravy, zejména rekonstrukce a modcrnizace stávajícího hmotného Vodohospoďiřského
majetku ve smyslu piíslušnýchdaňovÝch a účctníchprávních předpisů, které nejsou opravou
nebo lJdržbou

Udržbou se lozumí čionost, kterou se zpomaluje i,zické opotřebení Vodohospodářskóho
majetku, piedcháZíjeho následkůn a odstraňují se Clrobnější závady blánící řádnelnu plo\ L,Zu.

většími opravami se lozumí opravy nad rámec oplav běžného rozsahu, které jsoll předem
sch\,álené Plonajímatelem

a

jím hrazené ajsou zahrnuly předern do Plánu akcí

vodným se rozrmi ve smvslu příslušných ustanoveni zákona

vodovodech a kanalizacích
ktcť tvoii přednět nájmu
dle této snrlouvy. Právo na vodné Yzniká vtokem vody do polrubí napojeného bezprostiedně
Za vodoměrenl, a neníJi vodončr, ltokem vody do vnitřního uzávěru piipojeného pozemku
nebo sta\,,by, popřípadě do uzávěru hydťantu ]]ebo Ýlitokového stojanu.
o

úp]ata Za dodávku pilné vody realizované prostřcdnictvím majetku,

Vodohospodářský majetek Zlanlená soulml r,šech Vodovodit a Kanalizací a všcch movitých
a ncmovitých věcí provozně, tcchnicky nebo jinak přímo nebo nepiímo souvisejících
s Provozováním vodovodů nebo Kánalizací. Seznam vodohospodáŤského majetku, který tvoří
piedmět nájmu dle této smlouvy,.je uvedell zejnéna v přílozc č. i 1éto Smlouvy.
Vodohospoďiiský majetek tvoii ZejméDaI
a) stavby a provozní soubory, ldcré tvoří Vodovody
příslušných ustanovení Zákona o vodovodech a kanalizacích:

a Kanalizace

ve smyslu

b)

pozemky. na nichž jsou stavby a plovozní soubor1 uvedené pod písnenem a)
postaveny nebo pozemk1,, které jsou k Zajištění řádného užívánía Provozování
takových staveb a provozních souboru potřebné;
c,) věci a soubory věcí. Zejména lechnická ZaříZenísloužícík Provozov.iní
Vodovodů a Kanalizací nebo s těmito čiDnostn souvisejici

Vodovodem se rozruní provozně samostatný soubor stavcb a zaŤízeiíza|n,ĎLtjící vodovodní
řady a vodárenské objekty, jimiž jsou zejména stavby pro jímánía odbčr. powchové nebo
podzemní vody,.iejí úpravu a sl'romažďováni, Vodovodje vodním dílem.

ZVK

sc rozrimí zákon ě.2'741200I Sb,, zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou

potřebu, v p]atném Znění.

čtenet 2

Předmět smloury
21

Pronajímatel Smlouvou o provozování pienechává Provozovateli Za úplatu k užl\ání
Vodohospodářský majetek, aby jej provozoval svýn' jnrénenr na vlastní odpovědnos1
a Plovozovátel se Zavazuje po dobu trvání smlouvy uživat Vodohospodářský majetek,
a to řádně, účelněa hospodámč a zajistit plynulé a bezpečné Provozor,ání Voclovodů
a Kana]izací v souladu s touto smlouvou a platit P.onajínateli Nájenrné ve výši dle této
smlouv1,- a vrálit Pťonajímateli Vodohospodiiiský majetek v provozuschopném stavu dle
této snlouvy.

2.2

Provozovatel není oprávněn dát Vodohospodářský 1najetek do podnájmu třetí osobě ari

jinak umožnit tietí osobě jeho užíváníbez předchoziho písemíéhosouhlasu
Plonajímatelc.

článek 3

Změny rozsahu Yodoho§podíř§kého majetku
3,1

SoučástíVodohospodářského majetku podle této sm]ouvy se stanou i veškeré
Pťonajínatelem nově nab),-té nebo vybudované Vodovody a/ncbo Kanalizacc (lnvestice,
Technická zhodnocení, Většíopravy), která provozně, technicky a ekonomick_v
souvisejí s Vodohospodářským majetkem pronajatým podle této smlouvy Za podminky,
že pořizeni či vybudování těchto Vodovodů a,/nebo Kanalizací byly Provozovatelem
odsouhlascny v součinnosti s Prorrajímatelcm, a to za Nájenné v souladu s touto
smlou\ Uu,

3.2

Plonajímatel je povinen veškerénově nabvté nebo vybudované Vodovody ďnebo
Kanalizace. na něž se nevztahuje č1, 3 odst. 3,1 této smlouvy, nabídnout Plovozovateli
k převzetí k Provozováni, a to za náicrnné v souladu s touto sDlouvou.

3,3

Do Vodohospodářského majetku lze zahmorrt nebo z něj \ťmoutjakoukoli část či jinak
jej změnit pouze píseírnýmčíslovan]furdodatkem k této smlouvě, odsouhlaseným
a podepsanýn oprávnčn;imi zástupci obou smluvních stran, pokud ic takový postup
v souladu s právem veřejného zadár,rini. v takovóm piípadě musí být součástí dodatku

i nová

úprava Nájenného

Vodohospodářského majetku.

s

ohledem

na zmčnu rozsahu

pronajímanóho

3,4

Plovozovatel je oprár.něn požadovat na Pronajímateli veškerou dokrr,l1entaci vodovodů
a/nebo Kanalizací začleňovanýclr do Vodohospodářského majetku do.latken podle č1. 3
odst, 3.2 této sn,úouvy. Pronajímate]je povjnen takovou dokrrmentaci Provozovatelj bez
Zb}tečného odk]adlt poskytnout.

35

smluvní stTany se Zavazují k 31.12. každého kalencláiního roku porovnat aktuální
účctníevidenci Vodohospodáiského majetku Pronajímatele a promitnout změny

Vodohospoďířského majetku, spočívající
v poiíZení(Irrvestice, Technické Zhodnocení,
Větší Opravy) a vyiazení částíVodohospodáiského najctku, kninž v piíslušném
obdobi clošlo. v souladu s ujednáníni tohoto člár' ku smlouvy.

Článek 4
Náiemné, postup sjednávání úprav nájemného, splatrrost
4,1

Snluvní strany výslovně sjednávají, že výši Nájenrnéhoje oprávněn a současně por inerl
stanovil jednostranně Pronaiúnatel, a tuto částku považují smluvní strany pťo účelytéto
s]Ilouvy Za cenu sjednanou dle cenovýclr piedpisů. Provozovatel je povinen zabrnout
takto určenou \,^ýši Nájemného do kalkulace ceny pro Vodné a Ceny pro Stočné.

12

Nájemné je stanoveno alohodou smluvnich straí] jako ločníza kalendái rok a je
t!oieno, pokud neíísmluvnímj stranani dohodnuto jinak, z těchto složek:

a)
b)

c)
d)

z částk}, ročníchúčetníchodpisů předmětu smlouvy za kažcléúčetníobdobí (částkou
ročníchúčetníodpisů se lozumí suma měsíčDíchodpisů za lnčsícsrpen piíslušného
roku předkládání nár,rhu Nájeliného Yynásobcriá x 12):
z útokůz iádně splácenóho úvěru (úvěrem se lozl.uní jakýkoli komerčnr u\éI
sjednaný Pronajímatelem za účelerrrobnovy a rozvoje Voclol,tospodářského majetku.
IJroky se rozurrrí částka vypočtená Zjistin), úvčruna Zlůladě splátkového kalenďíře
na rok. na který se siednává nájemné, a úrokovésazby s polžitímsicdnarlé
relěrenčDí suby PRIBOR známó k 31,8. piíslušnéhoroku);
z částky. určenéna základě dohody smluvních stran na klytí provozních nákladťl
Plonajímatelc; nejméně však 15 milionů Kč. Nájemné zahrnujc zejmóna prosliedky
na obnovu Vodovodů a Kanalizací, včetně přimčřeného Zisku Pronajímatele;
z částky určcnéna rozvoj vodohospodářského majetliu nad rárnec položky ď pokud
Pronajímatel vymezí alespoň k31.8. přislušného roku a dojde k dohorlě
smluvních stran ohledně její výše.

ji

Pokud Provozovatel zahme do výpočtu přiměieného zisku zajišťujícíhopřimčienolL
návralnost použitéhokapitálu Vodohospodáiský majetek Pronajírnatc]c, ie porinen
prokáZat. že tento Ziskjiž není r,ytvářen Pronajínatelen,
4.3

Účetní hodnota Vodohospodářského maj§tku, kteď ie vytžíván. musí b]i1 doložitelná
jako Zůstatková hodnota aktiv v účetnictvipiíslušnéhoroku, Pronajímalel je povinen
sdělovat Provozovateli pravidelně Zůstatkové účetníhodnoty pronaiatého
Vodohospodriřského najetku pro írčelypropočtu piiměŤcnóho zisku dle cenovli.ch
piedpisů.

4.4

4,5
4.6

4-7

Nájemié vypočitané podie člilŇu 4 se platí v měsíčníchsplátkách, ve výši 1/12 ročniho
Nájemného, na základě řádného daňového dokladu v),stáveného Plonajímatelem a je
splatné vždy k dvacátému dni něsice následlúícíhoměsici, Za ktery se sp]átka platí.
V případě skončeníProvozování před koncem příslušnélro kalendáiního měsícc je
Provozovatel povinen uhradit Pronajínateli pouzc poněmou část Nájemného.
Provozovatcl \Tčíslívždy k 30,9. příslušnéhoka]endáinílro roku výši nájemného na
následující rok dle článku 4 a předá ho Pronajímateli ke schválení.
Pronajímatel doručíProvozovateli připoninky k nárthu výšc Nájenného na následujici
kalendáiní lok do tiiceti dnů od obdrženínávrhu. V případě, že připonínky clle
piedchozí věty nebudou doručcny P].ovozovaleli ve stanovené 1hťltě platí. že je návrh
Nájemného odsoulrlasen.

Provozovatel bud'pŤipomínky Pronajímatele cllc piedchozího článku piijrne a piedloží
tomu odpo\,íala.jícínávrh výše Nájenného na následující rok nebo tyto připomínky
odmitnc s tím, že smluvní strany vynaloží veškeré úsili k dosaženídohody do 30.11.
piíslušnéhoroku, V připadě, že se smlu\.r,ií strany nedohodnou do tohoto tenTínu, má se
Za to, že \,ýšc Nájemného je pro násJedující rok stanovcna počííaje1. lednem vc výši
Nájemnélro za probíhajícíkalenclářní rok navýšená o míru inflace dle úda|ů
publikovaných ČSÚ za období slpen rokll poslední p]atné ceny plo vodné a stočné,
vyjádřer'ou piírůstkcmpíuměmého ročníhojndexu spotřebitelských cen, klerý
r,yjadřuje procentní změnu pruměmé ccno\,é hladin!.Za 12 posledních měsícůploti
průmčru12-ti předchozích měsíců,K řešení situace budou smlrivní slrany dá]e
postupovat dle článku ]9 této smlouvy. Vzájemnou dohodu o výši Ná.jemného plo
příslušnýkalendáiní rok, piijatou na základě procedur.y dle článku 4 smlouÝy se
sn,útlYnístÉnyZavazuj í potv.dit písenrně a piipdit ii jako dodatek k této smlouvě.

4,8 v

případech, kdy se bude Provozovatel finančně podílet na vzájemně odsouhlasených
Investicích, Technickém zhodnocení nebo VětšíchOprar,ách do Vodohospodťřského
majeiku nčkterým Ze způsobů uvcdcn;i,ch v článlu 1l,, bude Nájenné podie č]ánku 4
odst,4.1 upraveno dohodou sn'luvnich stťan s případným promítnutím do ceny
Voclného a Stočnéhotbrmou dodatku ke Smlouvě o pťovozoYál]í.

4.9

Smluvní straíy potl,žují,že Plovozovatel posk!.tnul Pronajímateli formou

Nájcmném ce]kem částku ve

zá1o1r na

200.907,410,70 Kč (s]ovy:
"},ši
d\,ěstěmilionůdevětsetsedmtisícačtyřistadese|
korun českých a sedndesát haléiů)
účclověrrrčenýclr na lrnancováni Investic (clále jen ,.Předplaccné nájemné''),

4.10 smluvní strany

sjednávají, že PlovozoYatelen Předplacelré nájemné bude postupnč
Pťonajímatelen vyťlčtovár,áno v rámci placení běžnélro ročníhonájei.tného, Jednotlivé
ročníčástky Přcdplaceného nájemného, uťčenék vyúčtov.inív přislušném kalcndáňrím
roce jsou blížespecifikovány v tabulce, která tvoií piílohu č. 3 této smlouvy, přičcmž
každá ločníčástka Předplaccnóho nájemného bude v prťrběhu příslušnéhoroku
vyúčtováiave 12 rovnoměmých částkách (1/12 ročníčástky). tj, v rámci přislušné
měsičnísplátky nájcmného (dle č1.4. odst.4.3 smlouvy) bude Pronajímatelem
vyúčtováno příslušnó měsíčtrínájenrné a 1/12 piíslušnéročníčástky Provozovatelem j iž
ulŤazeného Předplaceného rrájenrného, Vyúčtováni Piedplaceného nájerrrnélro bude při
r,astavováni řádných daňových doklaclů na nájernné dle č1. 4 odst. ,1,3 smlouvy provádět
Pronajímale].

,1.11 DojdeJi z jakéhokoli důvodu k ukončení této sm]oui}.pŤed konečný,rn vyúčtováním
Předp]aceného nájemného ve smyslu piílohy č. 3 této smlou\T, sjednávají tímto
sm]uvní stlany sp]atnost přeplatku Piedplaceného náiemlého jednorázově nejpozději do
jednoho (l) kalendářního roku od skončenítéto smlouvy_

4.12

Smluvní strany sc dohodly. že qíšeNájemného za pronájem Vodohospodáiského
majetku pro rok 20l3 bude ve stejné výši jako v roce 2012 a výše Nájenného pro rok
2014 bude proti loku 2013 na\,ýšena o míru inflace dle údajůpublikovanich ČSÚ-za
období slpen roku 20]3, \íádienou piírťlstkem pruměmého ročníhoindexu
spotiebitelských cen, který vyjadřuje procentní změnLl průnlěné cenovó Jrladiny za 12
posledních měsícůproti průněru 12-1i předchozích měsíců.
Clánck 5
Cent pro Vodné a Cena přo stočné

5-1

Cena pro Vodné a cena plo Stočnéje \,ěcně usněriovanou cenou, u které je Právními
předpisy stanoven Závazli postup při její tvolbě. Snluvní strany jsou povinny Zajistit
soulad CeDy plo vodné a Ceny pro stočnézejrnéna s cenoqými piedpisy.

5.2

vodné a Stočnémá jednosložkovoll formu. Pronajímatel má právo zněnit lbrmu
Vodného a Stočnéhoz jcdnosložkového na dvous]ožkové.

5.3

5.4

Provozovatel je povinen piedložit odběrateli na jeho žádost pro kontrolní účely
kalkulace cen pro Vodné a Stočnév souladu s piíslušnýmiprávnimi piedpisy.
Pronajímatel touto sniouvou o provozoviiní přenáší v souladu se ZVK a pťováděcími
piedpisy na Plovozovalelc plnění povinností každoročně nejpozději do 30. čenna
kalendáiního loku způsobem uvedeným v ZVK uveiejnit ťlpinéintbmrace o celkovéIl
vyúčtovánívšech položek výpočtu cen podle cenoqich piedpisů pro Vodné a Stočné
v předchozím kalendářním roce. v}.Lrčto\,ání je Provozovatel povinen zaslat ve stcjnén
tennínu piíslušnémuministerst\.u. Provozovatel s převzctím plnění těchto povinností
souhlasí.

5,5

Plovozovatel je oprávněn \,}ůíratod oalběratelů úplatu Za odběr vody z vodovodni sítč
a za odváděni odpadních vody do kanalizačni sítě na svťúúčet,Náb]a(l.v Ztráty vzniklé
Z titulu neoprávněného oclběru vody z Vodovodu nebo neoprávněného q,pouštění
odpadních vod do Kanalizacejsou taktóž příjmem Provozovatele, a to včetně veškerých
souvisejících p]oění q/plývajících Ze smluv uza\,řených s odběrateli, Pronajínratel
nenese žádná rizika spoiená s 1ím, že odběratel Vodné a StočtréProvozovaleli neuhradí.
Provozovatcl nese riziko za nedobyt]é pohledávky u odběratelů aje oprá\,něD vymáhat
vodné a Stočnépo odběrate]ích,

5.6

Provozovatel se Zavazuje uplatňovat po cclou dobu trvání smlouv), pdncip iednotné
cony vodného a Stočnéhopro všechna města a obce bj.valého okesu Zlín, jelichž
Vodovody a Kanalizace jsou výlučně ve vlastnictví Pronajímatele a na jejichž
katastrálním úzei,ní nepůsobížádný jiný provozovatel Vodovodů nebo Kanalizaci rrež
Pfovozovatel, a to za podmínky, že to budou unožňovat Ptávní předpisy.

5.1

Do ceny vodného. stočnéhoa vody předané se pronítají pouze ekonomicky opri\néné
náklady na poiízení.zpracoviání a oběh Zboži, přiměiený žisk a daně, jejichž započtení
umožiuje cenový předpis, podle příslušných daňorlich záLkonů, není-li p]atnými
Právními předpisy nebo dohodou snluvních stran stanovenojjnak.

5.8

Návrh cen zpracuje Provozovatel pro následlljící rok podle platných právních a
cenových předpisů a předloží ho Pronajímatcli vždy íejpozději do 30.9. běžnéhoroku k
vyjádření (stanovisku). K tomu je Provozovatel povinen předložit veškerépropočty.
ťtdaje a doklady, ze kte{ích pii stanovení nlíkladovécclly vycházel. Propočty budou
provedeny Za období následující po poslední úplavě ceny, Pronajímatel má právo
požádat. aby mu byly předloženy propočty Za cle]šíobdobí. na jehož délce se s
Provozovatelem dohodnc. Návrh Cen pro Vodné a Stočnébude obsahovat oddělený
výpočet vodného a Stočného,aby mohly blit odděleny ekonomické náklady na Vodné a
Stočné.

5,9

Plopočty tlusi obsahovat:

a)

Na straně výnosů: veškerévÝnosy Provozovate]c ve sledovaném období, ktelé
r,lplynuly přímo Z činnostíupravených touto srnlouvou. včetně faktuťace za dodávku
vocly předar'é. Neberou se v úvahu příjmy z jinýclr činnostíProvozovatele v soulaclu
s čI. 15 této smloulT.

b)

Na straně nákladťl: veškerénáklady Provozovatele ve sledovaném období, které
přimo r,lplynuly Z činnostíupravených touto smlouvoll, včelně poplatkťl. daní a
nájemnóho lyplývajícich z čirnosti stanovcných touto smlouvou a niikladů r,u dodávku
vody mimo ilzemí, stejně jako amoitizace plovozních investic, obecné náklady a
finančnínáklady,

c)

Výsledné porovnáni vjnosů a nákladů s vyčíslenímlrospodářského výsledku a
výhledu dalšíhovývoje tohoto rlisledku s jeho odůvodněnínla propočct Ceny pro
vodné a Cen), plo Stočnéa ceny vody předané navrhované plo příštíobdobí,

5,10

5,1

1

5,12

Pronajímatel má právo kontrolovat všechny tyto hodno§ a Plovozovate1je povinen mll
tuto kontolrL umožnit, posk}-tr]out 1nu potřebDou součirmost a předat mu veškeré k tomu
potřebné podklady.

Smluvni stťany sjednávají, že Cena plo vodné a cena pro Stočnéstanovená v soulailu s
touto smlouvou a zejména s ustanovenín tohoto článku můžezahmovat piiměienou
ziskovou marži provozovatele,
Pronajímatel je povjnen sdělit písen]ně s\,é stanovisko Provozovateli k Ceně pťo vodné
a Ceně pro stočné,a to ne|později do 31.10. běžnéhoroku,

5,13 v

připadě. že Pronaiínatel návťh Ceny pro Vodné a Ceny pro Stočnéneschválí. jsou
obě smluvní strany povinny wna]ožit veškeréúsilík dosaženídohody v této věci do
25,11. běžnéhoroku a lespektovat při tom platné právní předpisy. V případě, že se
smluvní slrany ncdohodnou na Ceně pro vodné a stočnédo slanoveného termínu, bude
pro následtrjící kaleudářní rok platit tzv, cenové provizorium, které se stano\,í jako
poslední platné Ceny pro Voclné a Ceny pro stočnéza uplynulý kalendáiní rok Zvýšené
o míru inflace dle úr:lajůpublikor anjch ČSÚ za obdobl' srpen loku poslcdní platné ceny
pro vodné a stočné,vyjádřenou příIůstkem průměrnéhoročníhoindexu spotřebite]ských
ccn, který vyjadiuje procentní Zněnu plůněmé cenové hladiny za 12 posledních měsíců

10

proti průměru 12-ti předchozích měsíců.V připadě, že se smiuvní strany nedohodnou
do 1,3, následujícího roku (tzn. roku, pro který měla b]it dosažena dohoda o výši cen plo
vodné a Stočné). budou smluvní strany dá]e postupovat dlc člálku ] 9 této smiouvy.

5,14

Cerra pro Vodné a ccna plo stočnésc stanoví na dobu 1 íoku s platností
ocl 1. ]edna následujícího roku, nestanoví-li Právní předpisy jinak. Smluvní strany se
dohodly, že pro rok 2013 bude Cena pro vodné i cena pro Stočnéshodná s cenoll
platnou v roce 2012. Dále se smluvní strany dohodly, že Cena plo Vodné i Cena pro
stočnó vroce 2014 bude proti cenán pro Vodné a Stočné,platným vloce 2013,
navýšena o míru inllace dle úrlajůpublikovaných ČSÚ za období srpcn roku 2013.
l,yjádřenou přírůstkcm pruměmého ročniho indexu spotřebitelských cen, ktcrý
vJ,jadřujc procentní změnu průměrnécenové h]adiny Za 12 posledních měsícůproti
prurněru 12-ti piedchozích měsícťr, V piípadě, že dojde k legislativlúnl ZmÉnám,
vjejichž důsledku dojde k prokazatelnénrr nárůstu nákladů, jejichz výši nemůže
Provozovatel svou činnostíov]i\,rlit, budou takto navýšenénáklady plomítrluty vroce
2014 do cen pro Vodné a Stočnénad rámec \,ýše uveclenélro inflačního nárůstu,

5.15 v

piípadě, že Cena plo Vodné a Cena pro stočnésjednaná ve Smlouvách s odbčťate]i
je v rozporu či se doslane do řozpolu s cenovými pŤedpisy, je 1a smluvní strana. jež se o
této sklltečnosti dozvěděla, povirrna písemně iníbrmovat druhott smluvní stranu ve ]hůtě
10 dnů. Provozovatcl i c povinen nejpozději do 10 dnů po datu odes]ání tohoto oznámení
předložit Plonajínateli nár,rh revidované Cerry pro Vodné a"/nebo Ceny pro Stočné,
ktery dle názoru Provozovatele odpovídá cenol,ým piedpisťLm. V piípadě sporu budou
smluvní slraay dáic postupovat dle článku 19 této §m]ou\,J.

Práva

čHnek 6

a poyinno§ti ProÝozoYatele §ouYisející s

majetku

provozováním vodoho§podář§kého

6.1

Provozovatelje povinen Provozovat vodohospodářský majelek sÝým jnénem a na svůj
účetV souladu s platnými Právními piedpisy, kanalizačním řádem, plovozními iády a
podmínkamj stanovenými pro 1ento plovoz rozhodnutími splá\,ních uiadů a Y souladu
s touto Smlouvou o provozování. Plovozovate1 je povinen zajistit Plovozování řádně
kvalifikovanými aproškolenými pracovníky.

62

Prorozuralel je po\inen ./djisl'o\al Pru\o,/o\án'a n.r.roje njklaJ1 prorldét Údržbtr a
Opravy Vodo1-odů, Za tím účelenje povinen zejména:

6.]

a)
b)

zabezpečovat pťovoz, provádět Údržbu a oplavy vodovodního potrubí;

c)

zabezpečovat činnosti týkajícíse úpravy vocly, dezinlěkce vody a kontroly její
jakosti v souladu s plánem kontroly j akosti vod;

d)

sledovat a vyhodnocovat Ztráty vody a činit opatření 1rjejich předcházení,

zabezpečoval provoz, provádčt Údržbu a Opravy zdrojů vody, vodojenů, čeryacích
stanic a úplaven vod;

Plovozovatelje povinen Zajišt'ovat Provozování a na svoie náklady provádět Ú&Zbu a
Oplavy Kanalizace. Za tím účelemjc povinen zejnéna:

ll

a)
b)

zabezpečovat provoz, provádět Údržbu a opla!_.r' kanalizačníhopotlubí;

c)

zabezpečovat provoz, provádět Údržbu a opra.,,].- čistírenodpadních vod:

d)

kontlolovat jakost vypouštěných odpadnich vod v sou]adu s plánem kontro]y míry
zn€čištění odpadních vod, zjišťovat původce qpouštění závadných látek do
odpadních vod, provádět lozbory a Vyhodnocení odpadních vod a kalů,

Zabezpečovat provoz, pťovádět Údrž}u
výpustí a jiných objektů;

a opravy šachet, ocllehčovacich komor,

6,1

Provozovatel je povinen zabezpečovat PIoVozor ani, Údrzlru a oclrranu
ktelé bude \,}.užívat.

6.5

Plovozovatel je oprávněn bez souhlasu Pronajímatele provést Zásah do vodovodu nebo
Kana]izace, pokud je takový zásah nezbytný ke splnái povifu,iostí Provozovatele
lapl;i.vajících z tóto smlou\T či z právního piedpisu, a pokud zásah nemá charaktel
Technického zhodnocení. Plovozovatel je povincn piedkládat Pronajímateli písemný
přehled r,šech zásahů do Vodohospodáiského majetku do posledního dne lnéslce
následujícílro po kalendářnim měsici, v němž se q{o zásahy uskutečnily.

6.ó

Provozovatcl je povinen zabezpečit plovádění havarijních Oprav Vodohospodařského
najetku v souladu s podníŇami Snlouly o provozování a tak, aby bylo Zajištěno její
p]ynulé a bezpečnó provozování.

6.7

Provozovatel je povinen zabezpečovat bezpečnénakládáoí. evidenci a likvidaci odpadťl
vznikajícíchv souvislosti s plovozen] čistírenodpadních vod a úpraven vod,

6.8

Plovozovalel je povinen v souladu s § 23 odst. 8 ZVK poskl.tovat inlbrmace o možném
střetu zájmů ťetích osob s ochranným pásmem vodovodních řadťl a kanalizačních stok.
Provozovatel má Ziiroveň v souladu s § 23 odst. 5 a 8 ZVK pl,ávo udílet souhlas
k činnostem zasahujícíndo ocbramého pásrna vodovodních iadů a kana]izačních stok.

6.9

r

odnich zdlojů.

Provozovatel je povinen posk}.tovat Pronajímateli údaje, ktelé má k djspozici a ktelé
evidenci
je
Vodohospodářského majelklr. Provozovatel
dále povir'en pnrběžně vést pro
Plonajímatele plovo7ní eviclcnci, Udaje potřebné k vedení majetkové evidence, jakož i
provozni evidenci je Přovozovatel povinen předat Pronajínateli do 25, ledna
následujícího kalendářniho roku tak, aby Pronajímatel mohl příslušnou dokumentaci
předat přislušnému splávnímr.L íriadu ve lhťLtách stanovcných Právními piedpisy.

jsou potiebné k tomtr, aby Pronajímatel nTohl vést majetkovou

článck 7

Práva a povinnosti Provozovatele
souvisejícís dodávkou vody a odv:íděním odpadních vod
?.1

Provozovatel je povinel1 Zajistil svým jménem a na s\uj účetplnění svých povinností
rl,pl;ivajících zc Srnluv s odběrateli a dalšíchpovinností Založených touto smlouvou ve
vztahu k odběratelůn.

,7,2

Provozovatel má plávo na placení vodného a Stočnéhood odběratelů.

I2

Ode dne účimostiSmlouly o plovozování uzavírá Provozovatcl smlouly o dodávce
o odvádění odpadních vod s Odběrateli vlastním jménem a na vlastní

1.3

vody a

odpovědnost,

,7.4

pjtná voda dodávaná odběratelůn voclovodem musí splňovat požadavky na Zdravotní
nezávadnost pitné vody stanovené Prár,ními předpisy.

,7.5

BeZ piedchozího upozomění Pronajímatele a odběratelů je Provozovatel oprávněn
přerušit nebo on'ezit dodávku vocly r'ebo odvádění odpadních vod jen v piípadech
stanovených v ZVK, Zejména V piípadech živelnípohromy, při Har,árii Vodovodu nebo
Kanalizace. voclovoclní přípojky nebo kanalizační piípojky nebo při možnémohrožení
zdraví lidí nebo majetkll. Přerušení nebo omezení dodávky vody je Plovozovatel
povinen bezprosťedně ománit příslušnén,luorgrinu b,vgicnickó služby a ocfuany
veřejného zdraví, vodoprávnínu ť]řadu. nemocnicímJ operačnímu střcdisku hasičského
záchranného sboru kraje, Pronajímateli a obci, na jejímžúzemínTá k pierušeni ncbo
omezení dodá\.ky vody nebo odvádění odpadních vod dojít.

,7.6

Při provádění oprav a Údržby je Provozovatel oprá\rněn pierušit nebo omezit dodár,ku
vody nebo odvádění odpadních vod po předchozím řádném oznánení na dobu, po
kterou bucle Oprava nebo Udťba prováděna, a to v souladu s Plávníni předpisy.

,7."]

V

,78

Provozovate] je povincn bez zb}tečného odkladu odstranit příčinu přerušcní nebo
omczení dodávky vody nebo odvádčníodpadnich vod.

,7.9

Plovozovatel je povinen provádět osazení, ťrdržbua \:hněnu vodoměru na svůj nák]ad,
nestanovíli Pťá\,ní předpisy jinak.

7,10

Provozovatel je opťávněn vynáhat od odběratelů nebo od osob, s nimiž Dclná uza\iellu
smlouvu o dodávce vody a o odvádění odpadních vod, náfuadu Ztráty za lreoprí,"téný
odběr vod}, z Vodovodu ďnebo za neoprá\,něné qpouštčníoclpadních vod clo
Kanaiizace, Při výpočtu nálrrady Ztrát jc Provozovatel povinen postupovat podle
pravide1 stanovených Právnimi předpisy.

7,1

případě přerušení nebo onezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod je
Provozovate1 povinen zajistit náhradní zásobování pitnou vodou nebo nfiradní
odváděni odpadních vod v sol adu s Právnírni předpisy,

1

Pronaj ímatel tolLto Smlouvou o plovozováni zmocňuje a pověřLlie Ptovozovate]e:

- v souladu s § 8 odst. 5 ZvK na Plovozovate]e plnění povinnosti umožnit 1ietím
osobám piipojení nenovitosti - pozemku nebo stavby k vodovodu nebo Kanalizaci. a
to za podmínek stanovených Prárními předpisy, Provozovate] s převzetím plnú]ítóto
povinrrosti souhJasí;
- po dobu Provozování, uzavíral srlim jméncm a na sr,ůj účetSmlouvy s OdběIateli a
vybírat vo(lné a Stočíéod odběratelů stanovené v souladr] s torito smlouvou.

7,12

jc povinen iádně a včas uplatňovat práva z odpovčdnosti 7a vady
Vodohospodriřského majetku (včetně odpovědnosti zhotovitele vyplývajícíz poskltnuté
Záruky), přičemžPronajímalelje poviíen posk).tovat Plovozovateli veškerou nezbytnou
Provozovatel
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součinoost k řádnén,lu a včasnén]uuplatnění práv vůčiodpovědnému subjeklu, včelně
vystavení zv]áštní plné moci. Provozovatei je oprávněn apoviíen za tím účelem
Zpřístupnit části májetku příslušnénuáotoviteli plo účelyjeho oplavy a strpět její
řádnou opravu. O vzniku vady, její oprar,y a up]atnčni práv Pronajímatele
Z odpovědnosti \,ůčizhotoviteli v záruční době je Provozovatel povincn prrrběžně
Plonajímatele informovat. v případě, že v důsleclku porušení povinnosti Plovozovate]e
dle tohoto člrbtu nebude možnéuplatnit prár,a z odpovědnosti za vady vůči
odpovědnérnu sLĎjektu, odpovídá za vzniklou škodu Provozovalel.

7,13

Provozovatelje povineí Zajistit, aby při Provozování Vodovodů a/nebo Kanalizací bylo
jen v nezb}tně nutném rozsal'u zasahováno do pláv a oprávíěných zájrnů Pronajímatele
a odběIalelťl, jakož i zájmťr vlastníkůncbo uživatelůpozemků a/nebo staveb v najetku
tietích osob v ochrannýclr pásmecb Vodovodů a/nebo Kanalizací-

článek 8

Dalšípráv. a poyinno§ti Provozoyatele
8,1

8.2

8.3

Plovozovateli náleží práva a je povinen plnit veškeró povinnosti, které mu jsoLL
stanoveny podle Prá\.r]ích piedpjsůjako osobě, která provozuje Vodovody a Kanalizace
sloužícívcřejné potřebě.
Provozovatel je povinen poskytnout Plonajímateli součinnost v případě, že je požádáí o
účastna jednání teclrnického, ekonomického nebo právního charakteru ve věceclr
souvisejících s provozováním Vodohospodářského majetku Pronajímatele či třetích
osob, zejména měst a obcí.

Plovozovatel je povinen v souladu s příslušn]irnj Právními piedpisy zpracovat plán
kontroly jakosti vody a plán kor'troly míry znečištěníodpadnich vod, zajistit, za
případnésoučinnosti Plonajímatele, jejich schváerrí příslušnými splávími úŤady a
piedložit jej Pronajímateli, Současně Zodpovídá za zpracování provozních řádů
vodovodů.

8.4

V případč výsta\,,by Kanalizace nebo její části je Provozovate1 povinen zajistit návrh
kanalizačniho Ťáclu v souladu s požadavky stanovenýni piíslušnýrniPrár,ními předpisy

a přcdložjt jej Pronajímatelj v dostatečnén časovémpředstihu 1ak, aby Prona.jímate1
mohl Zabezpečit schválení kanalizačníhořádu příslušnýmsprávním úiadem ve lhůtě
stanovené Právními piedpisy, Zjistí-li P.ovozovatel, že sc zmčni]y podmíniy, za nichž
byl kanalizační řácl schválen, je povinen bez zbl,tečnéhoodkladu připravit návrh zneny
nebo doplnění kanalizačníhořádu a předložitjej Pronajímateli,
8.5

V

připadě" že dojde k Zániku SmlouD-o provozování"je Plovozovatol povinen učinit na
žádost Pronajinatclc veškeréúkony potiebné k tomu, aby na Pronajímatele piešla práva

a povinnosť Provozovatele ze snluv o dodávce vody a o odvádění odpadních vod
uzaviraných s odběIateli.
8.6

Provozovatel je poviner' umožnit Pronajímateli za účelemkontroly přístup do všech
prostol, které jsou součásti Vodohospodár'skóho majetku, a to do 48 hodin od obdržení
jeho rlízvy. Pronajímatel lnůževstoupit do plostor, které jsou součástí
Vodohospodfiského maietku pouze Za účastiProvozovatele a výlučně v době a
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zpťisobem, který nenaIuší bezpečnost Provozování. Předchozí výzva se nevyžaduje
v havari jních situacích.

8.'7

Provozovatel je povinen poskylnout Pronajímateli voškelou součinnost při provádění
kontrol. zejuréna posk}.tnout nlu veškerédoklady a inlbrmace o stavu a pro\ozo\ani
vodohospodářskóho majetku. NebrrdeJi součinnost posk),tnuta. je Pronajímatel
opráÝněn kontroly vykonávat bez přítomnosti Provozovatele.

8.8

Provozovatelje povinen piedkládat Plonajímateli svoii ťŤočnízprár"u, a to do 30 dnů
od schváleni řádné účetnízávěIky Provozovatele, Nebude-li !jročni 7prá\ a
\,J,hotovována, piedkládá Plovozovate] Pronajímateli v uvedené ]hůtčsvou řádnou
účetnízávěrku.

8,9

Provozovatel je povinen piedkládat Pronajímateli ve lhůtě do tří měsícůod skončení
ťlčetníhoobdobí písemnou 7-plá\,u, v nížuvede následující údaje za toto účct],iíobclobí:

a)
b)

Základní údaje o technickém a ekonomickém stavu vodohospodáiského majetku,
seznam jím plovedených Oprav včetně n'tkladů na ně. jakož i Oprav pťovedených
třetími osobamj,

c)
d)

lThoclnocení Zhát vody včetně návrhu opatřeni kjejich snižování,

e)

seznam nepotřebného \rodohospodářského majetku Plonajímatele a návrh iešení,

t)

údaje o podzer'Tnich zdrojích pitné vody, o povolenén a skutečnón odběru včetně
srovnání se stejným obdobírn předchozího roku;

g)

údaie o povrclrových zdrojich pitné vody, o povoleném a sklrtečnémodběni včetně
srovnáni se stejným obclobím piedchozího roku a dále údaje o írrovni vodní hladin_v
v daném po\,Ťcho\,ém zdroji pitné vody;

h)

údaje o přeťušenía regulaci dodá\,kv vody a piijat_ých opatřelrích;

i)
j)

údajc o Haváriích na Vodohospodářskán majetku a ojejich závažnosti;

seznam vodohospodáiského maictku v havarijnim stavu a návrhů řešeni.

irdaje o \ýměně a vyiazení vocloměrů a ziízeníči zrušení vodovodnich piípojck
včetně srovnání se stejnýn obdobím piedchozího roku;

k) údaje o

ťldržběa čištěníkanalizační sítě včetně srovnání se stejnýn obdobím
předchozího roku;

l)

írdaje o produkci odpadů v čistírnách odpadních vodl

m) údaje o sroYnání v]íŤojc Ceny pro Vodné a Ceny pro StočnéZa dané období
s plánovan]in v]ivojem;

n)
o)

údaje o plnčníPlárru akcí;

p)

údaje o jakosti dodávané pitné vody v členěnína Vodovody. vodo.icm1, a úpravny
vod:

q)

údaie o obsahu těžki,ch kovů \, produkovaíých kalech.

údaje o mířc 7ncčjštěníodpadních vod, zejména koncentračníhodnot,v znečištění,
bilančníhodnoty Znečištěnía účimostčistírenodpadních vod;

]5

8.10

Provozovatel je povinen na žádost Plonajimatclc posk}-tnout potřebná vysvětleni
týkajícíse zprá\], uvedené v předchozím odstavci, a to účastínajednání nebo píSemně,

8,11

Plovozovatel je povinen posk}tnout Pronajínateli na jebo žádost veškcré úclaje,
dokumentaci, dariové a jiné dok]ady týkajici se Ú,tržby, Oprav a Havárií
vodohospodářského maj etku,

8.12

je

povinen sdělit obci, vjejírrržobvodu zajišttje Provozování
Vodohospodářského majetku, Právními předpisy stanovené podmínky plo u7avřeni

Provozovatel

smlouvy o dodár,ce vody nebo odvádění odpadních vod s Odběratelem,

8,13

Provozovate] je povinen sjednat pojištění odpovědnosti za škodu vzliklou při
Provozování vodohospodářského majetku. Plovozovatcl je povinen po dohodé s
Pronajínratelem sjednat bez zb)tečnéhoodk]adu pojištění hlavních částí
Vodohospodářského majetklL zejn]éna blldov a staveb, které jsou specilikor,ány
v piíloze č, 2 této Smloriq o provozor,ání. Náklady na pojištění jsou součástíkalkulacc
(cr,; pro Vodne a Cen1 pro Sločné,

8,14

Provozovatel je povinen uložnit přístup k vodovodu a umožnit bezplatný odbčr vody
jednotkán požámíoclrrany při likvidaci požáru.

8.15

Provozovatel je povinen umožnit piistup k Vodovodrr nebo Kanalizaci osobiim, ktelé
jsou oprá\,něny provádět kontro]u kvalitního a plynrrlélro Provozování Vodovodů ncbo
Kanalizací ajejich technického stavu nebo činitjiná nezb},tná opatření ke 7jjštěni pLnění
povinností stanovených Právními piedpisy.

Clánek 9
Přáva a povinnosti Pronajímatelc
9,1

Pronajímatel je povinen umožnjt přístup kvodovodu nebo Kanalizaci osobám, které
jsou opťávněny provádět kontrolu kvalitííhoa plynulého Provozování Vodovodů nebo
Kanalizací ajejich techrrického stavu nebo činit jiná nezb}lná opaťení ke zjištěníplnění
povinností stanovených Právními předpisy.

9.2

Pronajínatel je povinen umožnit piístup k Vodovodu a umožnit bezplatný odběr vody
jťdnoIlá-n poždrní,,c\rany pii likl idaci po).rrlr,

9.3

Pronajínlatc] nrůžcpro\,ést zásah do Voclohospodáiského nrajetku pouze po předchozím
písemném soublasu Provozovatele. Pokud se Provozovatel k žádosti ProDajímatele o
udě]ení souhlasu nevyjádří do 14 dnů od doručenížádosli, platí, že souhlas byl udělen,

9.4

Pronajímatel vede majetkovou eviclenci Vodovodťr a Kanalizací, Pronajímatel n'rá \,ůči
piíslušnémuvodoprávnímu úřadu povinnost poskytovat mu vybrané údaje Z 1éto
majetkové evidence. Plonajímatel je povinen pŤedat Provozovateli v temínu do 30.12.
kažclého kalendáiního roku podklady potřebné pro vedení provozt,}i evidence, tj,
zejména řádŇ aktualizovanou majetkovou evidenci.

9.5

Pronajímatel je povinen q-vjnout potiebnou součinnost k tomu, aby Provozovatel lohl
pinit svoje případné povinnosti vyplýlající pro něho ze zákona č. 240/2000 Sb.. o

16

kizovén' řízení a o změně některýoh zákonů a ze zákona č. 24112000 Sb.,

o
hospodďských opaťeních pro kizové stavy a o změně některých souvisejících ziákonů.
V případě nesplnění povinností podle předcházející vě§ je Plonajímatel povinen
nafuadit Pťovozovateli škodu tím způsobenou.
9.6

Smluvní shany berou na vědonrí, že Pronajímatel v souladu sc ZVK zpracova1 a
schváLil plán financování obnolT vodovodů a kanalizací, Provozovatel je oprárnén
sdělit Pronajímateli stanovisko k plánu linancování obnovy vodovodů a kanalizací.
Plonajímateljc povinen ploiednat toto stanovisko Ptovozovatele do 30 clnů od doručcni,

9.1

Pronajímatcl je povinen poskytnout Plovozovate]i nezb)tnou součjn ost pii plnění
závazkťl Provozoratele rlpljvajících z této snlouÝy. kterou lze od Plonajímatele
rozumně požadovat.

oprar,y

10,1

a

Článek 10
Údržba vodoho§podář§kého majetku á odstraňování Havárií

Plovozovatelje povinen zajišťovat Opravy Vodohospodářského majetku na své náklady
v běžnémrozsahu s piihlédnutím k délce nájmu, a odstaňovat Har,árie. Dáleje povinen
plovádět Udržbu Vodohospodáiského majelku a Zajistit tak její funkčnost. Platí, že
veškeré náklady Provozovatele spojeié s Provozováním. opravami a Udlžbou
Vodohospoďířského majetku a s odstraňoválím Havfuií jsou zahrnuty do Ceny pro
vodné a Ceny pro Stočné.

čhnek 11

Investice, Technické zhodnocení a většíopra\T

1],1

Provozovatel má právo být informován Pronajímatelem o piíplavě a realizaci
'l'echrického zhodnocení, VčtšíchOprav a Investic do Vodohospodářského majetku a
právo vl.jádřit se v přiměřené lhůtě k této přípravě ahebo realizaci.

11,2

Smlul,ní stťan"v se dohodly, že zřídí společnou investičníkomisi, vnížbudou lovně
zastoupeny (dá]e jen ,,Investiční komise"). Investiční komjse rozhodujc většinou hlasú,
Piedsedou Investičníkomise je vždy zástupce Pronajímatele. v případě romosti hlasů
rozhoduje hlas přealsed),, to neplatí v případě rozhodováni o lnvesticícl]. Teclnickém
Zhodnocení
většich opravách, které jsou firrancovány
spolufinancovány
plovozovatelcm,

či

či

11,3

1

1,4

Investičt]íkomise bucle rozhodovat o výši lnvestic, Technického zhodnocení a větších
oprav na příslušný kaleídáŤnílok, časovémhamonogramu jednotlir,ých akcí a
technických podmínkách jednotlivých akcí.

lnvestičníkonrise projedná nejpozději dva měsicc pied koncem každéhokalendářního
Ioku návrh Plánu akcí. Plány pro kazdou jednotlivou akci obsahrrjí technickou
charakteristiku, odhad nákladů, harmonogram příp.a\,fr (včetně pruzkunných a
proiektových prací) a l]armonogram realizace. obsah Plánu akcí ie vždy předmětem
dohocly obou smluvních stran; pokud není dohodnuto smluvními stránami jinak, má
Provozovatel právo označit za záýazíépro Pronaiímatele iednotlivé akce, a to až do

1,7

výše maximá]ně 50 % minimálních finančních zdrojů galantovaných v Plánu akcí pro
následující kalendářní rok,

11,5

Provozovatcl je oprávněn Zúčaslnitse předávání díla v rámci rrkončení akce d]e Plánu
akcí, včetně všech provozních zkorršek. Připadná stanoviska Prcvozovatele.ic
Pťonajímatei povinen projednat nejpozději clo 10 dnů odjejich doručeníPronajímateli,

]1.6

Financovriní lnvcstic, Technického zhodnocení a VčtšíchOprav brrrle provádětro
Zásadně Pronajímatelem jeho jménern a najeho účetzeiména Z nájemného.

Čhnek 12

smluvní ťkonovéukazatele

12.1

Smlur,ní stnny se dohodly. že integrální součástí smlotLvy je tzv, ,,Sezllatn sm]uvních
1íkonových parameit a saŇcí", ktery je uveden v pří]oze č, ,1 této Smlouq, Tyto
smluvní výkonové paranetry (ukMatele) (dále jen ..smluvní l.ýkoDové parametry.'),
kteréjsou s),stematick), členěny do věcně souvisejících skupin, maji za cíl i1nplementaci
a kontinrrální s]edování dodúování stal,ioven]i,ch stanalardů a požadovarlé kvality služeb
Ze strány Plovozovateie Pronajímatelem.

12,2

Každý smluvní likonový paramct]. (ukazatel) májak delinici infonrrativníl.to vyjádření.
tak i definici snlu\Dího \Tjádření (včetnčdefulice \jpočtu). Současně jsou u kidého
parametru (ukMatele) uvedeny konl<rétníreferenčni hodnoty (RH) neboli standardy
v_r.konu a ďíle je konlrrétně uvedena sankce za porušení jednotlir,ého smlrrvního
\:i,konového paŤametru (přelíočeníči nedo&žení závazné relěrenčníhodnoty,)
prostiednictvím tzv, smluvního pokutového bodu.

12.3

obecnou povinnost slcdovat plnění smluvních qikonových parametrů ajejich následné
r,yhodnocování má Provozovatel, ktelý následně piedává infomlace Pronajímáteli
v souladu sčl. 13 1éto smlou\T ve folmě stanovené piílohou č.5 tóto smlouvy,
Současně je Provozovatel poviDen t),to evidence vést po celou clobu Provozování a
archivovat t}to Údaie,

12.4

Provozovatel neodpovídá za splnění smluvních výkonových parametrů uvedených
1, příloze č. 4 snlouvy, jestližc jejich napinění brárí skutečnosti, ktelé jsou definovány
včl, 17 smlouq (okolnosti tzv, LiberačníUdálosti). T}to okolnosti se neuplatni,
jestliže k událostem uvedeným výše dojde teprvc v době. kdy Provozovate] byl
v prodlení s plněnín' povirurosli.

l2,5

Sankce za nesplnění či pol-ušení smluvních výkonových parametru se neuplatní ro\,1lčž
případě, bylali nemožnost jejich splněni zpťrsobena výlučně a/nebo pievlížně
jednáním Plonajínatele a/nebo poluše]lim pLarni povimosti ze stratly Pronajímate]c
ďnebo nedostatkcm součinnosti Ze stran), Plonajímatele.
v

12.6

Zavedenim snluvních qikonových ukazatelů včetně konlcélníchsankcí za jejich
porušeni nejsou dotčeny ty veiejnoprávní salkce, které jsou udělovány Provozovateli
v souvislosti s platnými Právnímj předpisy.

l8

72.'7 Docház,í-i k platbě \rřojnoprá\,ní sanlrce (nejčastěji sankce vodoprávního uiadu) za

stejné selhání jako u konkrétnísmlu\,1ií pokuty za porušenísmluvního vli.konového
parametru. uplatni se následující plavidlo:

pokud

je smluvní pokuta vyššínež veřejloprávní

sankcc. pak Plovozovatel pjatí

Pronajímate]i pouze lozdíl mezi hodnotou smluvní pokuty a veřejnoprávní santcr;

pokud je smluvní pokuta nižšínež veřejnoprární sankce, pak Provozovatel plati pouzc
veiejnoprávní sanlrci.

Uhladí-li Provozovatel smluvní pokutu dříve. než mu bude za totéžporuseni

pravomocně uložena veřejnoprávní sanl(ce,
uveder' óho pravidla. Plovozovateli.

]2.8

váí Pronajínratel

smlurní pokutq die výše

Vzhledem k tomu, že referenčníhodnoty (RFI) b_vly nastavenv tak, že snluvním
stranám n9by1 k dispozici odpovíclajícíreferenčnírámec ve vztahu ke snluvnimu
vztahu mezi oběna sm]uvnírrri stranan]i, bude provedeno oběna smluvními strananli
pravidelně kc drri piedání Zprár,y o provozování vyhodnoceni piedcházejícího období a
budou stanoveny případné upravené ielěrenční hodnoty (RH) dodatkern k této smlouvě
a Ňtualjzací příslušnépřílolr1, a to na základě benchnarkingu vycházejícílro
z oborových standardů Sdruženi oboru vodovodťt a kanalizací ČR (SovAK). v případě.
že nebudott data dostupná ze zdrojů SOVAK ČR, mohou sm]uvní stmny subsidlámě
využítdostupné údaje, které Zpřístupňuje ministoIstvo zemědělství ČR.

i2,9

V případě změny Právních předpisů, která by měla za následek faktickou změnLl

okolností, Za ktelých bvly sn' luvni výkonové palametry definován či nastaveny, mění se
automaticky obsah a definice parametrťl dotčených touto změnou, a to ke clni írčinnosti
příslušnéhopředpisu,

Monitoring

13.1

13,2

ČHnek 13
a inťormoÝáni

Pronajímatele

Provozovatelje obecně povi en inib]n]ovat Pronajinratele o skutečnostech souvisejících
se stavem Vodohospodáiského majetku a s pruběhem Provozování. V souladu s 1i,še
zaveclenín seznamcn smluvrich výkonových parametrů a sankcí (viz článek 12) a dle
příslušnépiílohy č.4 této smlouvy, klerá obsahuje seznan sn uvních ukazatelů a
příslušnésankce zajejich nedodr,žení, je Provozovatel povinen pravidelně qpracovávat
v příslušrrých intervalech Zprávu, na základě které ZíSkává Plonajínatel přehled o tom.
jak Provozovatel nakládá sjemu svěieným majetkem a zda plní povinnosti dané
smlouvou (dále jen ,,Zpráva o proyozování").
Zpráva o provozor,ání nrusí obsahovat náležitosti. Lleré jsou uvedeny v příIozc č, 5 této
smlouvy. Součástí Zprár,y o provozoválí bude i reportingová část obsalrující
rl,hodnocení hodnot smluvnich r,^i,konových ukazatelů. jejichž výše bude podkladem
pro r,ýpočet piípadné smluvní sánice Ze strany Pronaiímatc]c směrem k Provozovateli.
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Reportingem se tedy lozuní matematicky vyjádřcný výstup vyhodnocení vymezených
rlikonolich ukazatelťr provozu vodárenské infiastruktury.

13,3 Zpráru

o provozování Zpracovává Plovozovatel na vlastní náklady, a to jednoll ročně
vždy za období jednoho ka]endářního rokll, Zplávu o provozoviiní je náielnce povincn
předložit Pronajímateli vždy nejpozději do 31. břeala kalendáirríbo roku následujícího
za obdobi. za lreré je /pr.rr.r zpracor ar ána.

13.4 V

případě ncdodr,žcní povinností dle č1. 13,3 ve vztahu k povinnosti vypracování
Zprávy o provozoviiíí je nájenrce povinen Zaplatit pronajímateli jednolázovou smluvr,í
pokutu 50 srnluvnícl] pokutových bodťr, objcktivní důvody vedoucí k posunLllí lennínu
pro předložení Zprár,y nejsou porušenim závazku vedoucího k ťrltadě této smluvní
pokuty.

1],5

Při záměmém Zkeslení vstupů do monitorol,acího systému, který zah.ruje monitoring
dle čl. ]3 této smlolrvy a výkonové ukazatele dle čl. 12 této snlouvy, nebo výstupťt
zněj je ProvozovatcL povinen zapiatit smluvní pokutu ve výši 100 smluvnich
pokuto\.ých bodů s tím. že Provozovatelje povinen Zaplatit tuto smluvní pokutu pouze

jedenkrát ročně.

l3.6,

Pronajimatel má plávo provádčt kontrolu objektivnosti Provozovatelem přeclkládanýcl,i
Zprár, o provozovát]í. V piípadě porušenítam uvedených povinností je Pronajímatel
oprávněn požadovat po Provozovateli okamžitou nápravu.

čHnck 14
Sankce

14,1 Sn

uvní strany sjednávají, že při porušcnísnluvních \:í,konových ukazate]ů uvedených
v příloze č. 4 smlouvy se Provozovateli načít,á příslušný počct smluvních poklllových
bodů, iedaže piokáže. že porušení povinností bylo způsobeno v důsledku Liberační
události. jak je definována včl, i7 této smlouvy. Každý smluvní pokutoq; bod
odpovídá smluvni pokutě ve výši 1.000 ,- Kč (slo\T: jederr tisíc korun českých).

14.2

Smlumí strany se dohodly, žc předpokladern pro uplatnění saŇcí uvedených vpříloze
č. 4 smlou\,T je písemnó uplatnění této sankce Ze strany Pronajínatele, a to ve ]hůtě
devadesáti (90) dnů ocl okamžiku, kdy se o vzniku nároku na tuto sankci Pronajímalel
dozví. V případě pochybností se Za tento okamžik považuje datum uvedené na Zprávě o
provozování. Současně s tímto úkonem je Pronajímatel oprávněn vyzvat Prcvozovate]c
kjednání o budoucích možnostech nápravy stavu, který vedl k uplatněni sankce, a to za
účelemzamezení vzniku dalšíchnedodržení či porušerrísm]Llvních výkonových
parametrů,

14-3. Smlur,ní saŇce jsou splatné do třjceti (30) clní ode dne co byla písemná

r,l zva
Pronajímate]o předána fomlou doporučenéhodopisu držiteli poštovnílicence nebo jinak
plokazatelně doručena Provozovateli, Uhrazenínr smluvní sankce není dotčcno plávo
Pronaiímatele na njLhradu škody způsobenéPlovozovate]em.

14.,1, Celková výši smluvních pokut zajeden kalendáiní rokje omezena maxirnální rliší5oZ
(Iočního)zisku Provozovatele realizovaného na majetku spccjfikovaném touto
s1nlouvou, Tento limit určuje v konečnévýšj Pťovozovatel Zpětně a to na Zák]adě
ekonomických výsledků za upll.rrulý kalendářní rok, přičemžje povinen tento fakt
doložit Pronajínateli.

20

14.5 Pro

piípad prodlení Provozovatele splněním peněžitéhozávazku vůčiPronajimateli.
uhadil Pronajímateli úIok Z
plodlení urče ý piedpisy práva občanského,
včetně povinnosti hradit Nájemné, je Provozovatcl poýinen

člán€k 15
Dvojí využitímajetku

l5.]

Provozovatel múžeposk}lnout Vodovod a/nebo Kanalizaci, piípadně jinou čcsl
vodohospodáiského majetku třetím osobám k užíváli pouze s piedchozím prsenrn}4n
solrhlasem Pronajímatele, Plovozovatel je oplávněn účtovatZa užívánítohoto najetku
úplatu na vlástní účct.Pťonajímatol má nárok lia podíl na příjmech Z tohoto využívání,
kteqi, není-li v příslušnémpísernném souhlasu proliajímatele uvedeno jinak, se vypočte
jako 50 % (slovy: padesát plocent) z veškerých rlínosů, které piímo nebo íepřímo
plynou Provozovatcli z tohoto rf,užívfulípo odečteníúčelnýchnáklaclů prokuatelně
vynaložených Provozovatelem v přímé Souvislosti

15.2

s

tímto užíváním.

Provozovatel je povincn \,Tplatit Plonaiímateli jeho podíl rTa příjn'ecl,i dlc
předcházejícího odstavce do 90 (slovy: dcvadesáti) dnů po skončeníkaždého

kalendář],iího roku.

článek 16

Navracení Vodohospodář§kého maj etku

16.1

Plovozovatel musí vrátit Vodohospodářský rrrajetek Pronajímateli na konci doby trr,,ání
smlou\T ve stavu odpovidajícím běžnémuopotřeberrí, prťrběžnéÚdržbě, úrovni Investic
Pronajímatele a stiiií najetku,

16.2

Spolu s Vodohospodářským majetkom, musí Plovozovate] na konci sn uvního období
přcncchat Pronajímateli (nebo dalšímu provozovateli) kterého určíPronajímalel)
veškeré infotmace, záznamy aíp. nutné k Provozování vodohospod'řského majetku,
\,četně seznamu zaměstnanců, u kterých 1nůžedojit k přechodu práv a povilností
z pracovněprávních vztahů d]e ustánovení § 338 oclst. 2 Zákona č, 262/2006 sb..
zákoníku pr,áce, ve fuění pozdějších piedpisů v důslcdku uzavření rro\c p]ovozní
smloutlr s provozovatelem odlišným od provozovalele a zároveň přehled mzdoqich
nákladů na t).to Zaměstnance str ktulovaný dlc druhu vykonávané práce. V rámci
ťůěrovéhořízenípro piíštíkoncesi na konci smlur,ního období Provozovate] musí
urnožnit dalšinr oplá!'l]ěnýln uchazečůmo koncesi prol ídku všech relevantních
provozních inlbrmaci a posk}tnout Pronajínrateli při předáni veškerou potiebnort
součinnost tak, aby došlo k bezproblémovénu převzetí Vodohospodářského majetku a
jcho bezprostřcdně navazujícímu pl}.nulému a bczocčnémuplovo7ování
Pronajímateiem či novým provozovatelem.

]6.3

O vrácení Vodohospodáiského majetku (předmětu nájmu) bude mezi stranami poiízen
piedávací protokol.
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16,4

Provozovatel odpo\,ídá PťoDajímateli za poškozeníVodohospodářskélro majetku nad
ránec běžnéhoopoťebeni,

Clánek 17
Libeťačníudálost

I'7.1 l-iberačníudálosti

piedstavuji oko]nosti .,,]-ltrčujici povinnost Provozovatele platit
smluvní pokutu za porušenípovinností dle této snlouvy v rozsahu stanoveném touto
snlouvou (dále jen ,.Lib€rační Událost"). Za LiberačníUdálosti se považují obdobně
případy dle ustanovení § 374 a nást, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákonik. ve
znění pozdějších předpisťr,

17.2

Za Liberační Událost se také považuie situace, kdy Plonajímatel:
- neakceptrúe návrl,i Plovozovatele v Plánu akcí sp]ňuiícípodmínky dle čl, i1.4
smlouvy a současně Provo7ovatel prokáže příčinnou Souvislost mezi konkrétním
nesplnčnímurčitésmlu\.l1í povinnosti a částívodovodu a,hebo Kanalizace, která byla
předmětem ná\,rhu Provozovatele na zařáZení do Plánu akcí. nebo
- nercalizoval určitou akci dle schváeného Plánu akcí a Provozovatel prokáže piíčinnou
souvislost n]ezi konkrétnin Desplněnín určitésnluvtí povinnosti a části vodovoclů
a,/nebo Kanalizací, na ktelé nebylo provecleno Technické zhodnocení a,/ cbo větší
(Jprava.

17,3

Provozovatel

je

povinen oznámit Pronajímateli vznik Liberační Událosli bez
zb)-tcčného odkladu, nejpozději však do 3 (slovy: tŤi) dnů poté, co zjisti, že nasula
LiberačníUdálost. Dále je povinen nejpozději do 14 (slo\,T: čhnácti) clnů poté. co bylo
Pronajímateli doručeno výše uvedené oznánení, přeilat Pronajímateli dokument
obsahující:

- úplnépísemné vysvětlení LibelačníUdálosti a uvedeni Závazků Provozovatele. Llcré
není nTož]év důsledku LiberačníUdálosti sp]nit;
- Způsob, jakým navrhuio odstranit/odstranil následky zpťlsobené LibeIačDíUdáostí
včelně Základní kalkulace přcdpokládaných/vynaložených nákladů, ozlračenístrbjektu,
ktcli má je dle názoru Provozovatele odpovědný za odstranění následků a tennín
piedpokládaného úplnéhoodstranění následků LiberačníUdálosti.

V piípadě, že Provozovatel nesplní řádně a včas povinnosti dle tohoto čllínlusmloula.
je povinen p]nit veškerésvé povi nosti tak,jakoby LiberačníUdálost nenastala.

l7-'1

Plnění povirmostí Provozovatele stanovcDých 1outo sn. ouvou znemožnčnj,ch Liberační
Událostí je omezeno pouze na dobu 1rvání LiberačnílJdálosti včetně doby nezbytné
k odstranění následků Liberační Události bránících řádnému plnělrí povinností
Provozovatele. Provozovatel je povinerr odstranit náslcdky LiberačníUdálosti v době
přiměřené povaze LiberačníUdálosti,

17.5

Pronajímatelje povinen iádně uplatňovat veškerésvé nároky Z titulu o.ipovědnosti Za
škodu ve vztahu k Vodovodu a/nebo Kanalizaci vůčitřctún osobiim ve všech případech,
kdy to po něm lze rozumně požadovat a takový postup se jeví být elěkti\,ní: plnění takto
ZískaíéProDajínatel použije k odsfuanění piísiušnéškody.
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článek l8

Odstoupení od Smlou\y o provozování

18.1

Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlou\T o plovozování odstoupit pii Zvlášť
podstatném porušení Smlou\Y o provozovani piseřrnjm oznámenim adresovaným
druhé smluvní straně v případě, že smluvní strana, ktelá Zvlášť podstalným Způsobem
porušila Slnlouru o provozování. neodstraní záva&lý stav ani v dodatečně stanovenó
přiměřené lhůtě, která
byla posk),tnuta. Za přiměřenoll llrutu pro odstranění
Závadného stavu se považuje max. 60 dnů. odstoupení od Smlouvy o provozování je
účinnédoručcnímpisemného oznámení o odstoupení dr-ulré smluvní straně.

jí

18,2 Za Zvlášť podstatné porušení smlouvy o ploYozování se považuje:
a) Provozovateli nebylo uděleno oprávnění k provozovriní Vodovodů a
Kanalizací nebo mu takové oprávnění bylo pral,omocně odebráno;

b)

Prodlení Provozovatclo s p]acením nájenného po dobu delšínež 90 dnů

c)

Provozovate1 je vplodlení s předložením ročníZprávy o provozor áni
dle čl. 13.3 této snlouvy. po dobu delšíncž 90 dnů;

d) Provozovatel

nonitorcvacího
monitoring
dle
č1.
13
této
smlouvy
a smlu\ni
systému, ktelý zahmuje
výkonové ukazatele dle čl. 12 této smlouvy, nebo \"ýstupů Z něj;
se dopustil Záměmého zkreslení vstupů do

e) Pronajímatel neposk}tuje Provozovatcli nutnou součin ost

nebo

Provozovateli jinak brání v túíváníVodohospodářského majelku či
plnění povinností dle této smlouw.

i8,3

odstoupením zanikají práva a povinnosti smluvních shan Ze Snlou\T o plo\ozo\áni
k okamžiku účinnostiodstoupení, Odstoupcní se však nedotýká nároků, o nichŽ tak
stanoví Zákon a prá\, na peněžitéplnění, která r,zr'ikla do dr'e odstoupení od Srn]ou\T o
provozování, ale nebyla splněna.

18,4 V

piípadě ukončenítéto smlouvy má Plovozovatel v sou]adu s platnými Prá\,]ími
přcdpisy právo na ui adu nákladů, které v_vnaložil na pŤípadnéTechnické zhodnoceni
vodohospodářského mai etku.

Článek 19
Řcšcní sporů mezi smluvními stranami

l9,1

Všechny spory. kleré nohou vzniknout ze Smlouvy o provozovriní, budori řešeny
především jednáním smluvních stran. Sn]luvní strany se shodují v tom, že je v jejich
zájmu rychlé a spravedlivé řešení spotu vzniklých 7 tóto srn]ouvy, a že vynaložíveškeré
úsjlík \yiešenípřípadných spolu mimosoudní cestou.

l9.2

Pokud se zástupci sm]uvních stran na iešení sporu nedohodnou do 30 (slovy| tiiceti)
pracovních dnú od doručeníomámení jedné smluvní stťany o existenci sporu druhé
smluvní straně, můžekterákoliv snluvní strána předložit spor k rozhodnutí expefiovi
nebo příslušnénusoudu.
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19,3 Expcrlovi

budou piedkládriny výhadně záležitosti, které v sobě zahnrují významnou
míru techrrického ahcbo ťrnančníhouvážení, jsou čistě technické a/nebo finančni
povahy a u kte|ich výsledek rozhodování má významný dopad na řešenou otiiktl
kte],ou nelze časově odkládat,

Expertem můžeb]it ustanovcna fyzická osoba s vysokoškolskj,m vzdělánín (technické,
ekonomické či prár,ní) s odbornými zkušenostni v oblasti sporu a s délkou praxe
v piíslušnémoboru po dobu minimálně 5 (slovy: pět) let, Tato osoba musí být způsobilá
k právnírn úkonůnra bezťlhonná, piičenťjejí zkušenosti. odbomé znalosti a morání
vlastnosti nlusí posk}tovat záruku Zajištěni řádného a spravedlivého řešení sporu, které
nejlépe vyhoví duchrr a ílčelusmlouvy.
Expert musí bí.t nczávjs]ý, tj. musí jím b];t pouze tako\,á osoba, která sc neílčastnila
událostí, ktcré předcháZely sporu, a to až do chvílc piedložení sporu tomuto expertovi.
Rozhodnutí expeňa bude pro smllrvní stnny závazné a konečnéa bude obsahovat
náležité odůvodnění s uvedenín skutečností,které byly brány v potaz,
Náklady a odměnu expefta ncsou obě smluvní strány ťovnjm dílem, bez ohledu na
obsal] rozhodnutí expeňa.

19.4

Všechny spory. které by mohly vzniknout z této snlouvy ncbo v souvis]osti sní s
tí'jinkou sponl q,nezených a rozhodnutých expcfiem dle čl, 19,3 této smlou\y ncbo
těch které se nepodaií odstranitjed iníln, budou rozhodDut), příslrršným soudem.

]9.5

Piedchozími ustanoveními článku 19 oclst_ 19.I až l9.41éto sm]ou\T o iešení sporů
není žádnýnl Způsobem dotčen zá,,,azek smluvních stran iádně plnit SYé povir]r]osti
vyp]i.vající z této smlouw,
Clánek 20
práva duševního vlastnictví

20,1 Smluvní strany si timto

navzáicm posk}tuií bezúplanjou a De[ihladní licenci
k piednětům duševního vlastnict\,í souvisejícím s vodohospodářský.m majetkem či
jel]o Provozováním, které vytvoiily či s nimiž jsou oprávněny nakládat, a zavMují se
posk}tnout si liccnci Ye stejnén lozsahu a za stejných poúIínek téžk předmětťlm
duše\.ního vlastnjctví, jcž tepne nabudou po dobu hvání této smlourT, to vše výlt]číě
za účelemřádné správy majetku a jeho Provozování. smluvni stranY si posk}.tují
vzájemně licenci na dobu Plovozování ve smyslu této snlouvy.

20.2

Předměty duševního vlastnictví se rozumí zejména souhm dat o odběratelích a autorská
díla vážícíse k Vodohospodářskému nrajetku. Každá smluvní stranc se za\azuje
infomovat bez zbytečnéhoodkladu druhou srlluvní stranu o tom. že třetí strana vznesla
nárok
předmělu drrševního vlastnictví, Povinnosti stanovené zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochratě osobních údajů.\,e Znění pozdějších předpisů. nejsou tínto
ujednáním dotčeny,

k

článek 21
ostatní ustanovení

2I.1

Smlotrva o provozoviiníje sepsána ve člyřech vyhotoveních, a každá ze smluvních stran
obdlžípo dvou,
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2],2

Srrrlouvu
dodatky,

o plovozování ]ze měnit pouze

21,3 Snlouva o

písen,u-lě,

po sobě jdoucími čis]ovan]hni

je

uzavřena a platná okamžikem podpisu této smlou\,T
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, přičemžzástupci obou snluvních stran
jsou povinrri při podpisu této smloulT do]ožit takové opťámčník tomuto plávnímu
úkonu, kteréje v souladu s přislušrrými ustanoveními obchodního zákoníku.

21.4

plovozoviiní

Tato smlouva se řidí obecr'č závazn;í,rni právníni předpisy Českérepubliky v platném
7nění.

21.5

Zá píseinnou 1brmu se pro ílče]ytéto smlouq považLúe i elektťotlická pošta ověiená
zalučeným elektronickým podpisem. Pokudje zaslána elektlonickou poštou bcz ověiení
zaručeným elcktronickým podpisem, musí b)t náslcclně potvrzena ]istinnou íomlou vc
lhůtě seúIi (7) dnů od odeslání elcktronickó pošty.

21.6

SnTlur,ní stlany sc Zavazují v případě. že některé z ustaoovení této smlouvy je nebo se
stane neplatným či neúčinn;í,n,nahradit neplatné či neúčinnéustanovoní této snlouvy

ustanovenim jiným, platným a účinným.kteró sliim smys]em neilépe odpovídá ťrčelu
této snlou\T, Neplatnost Ďebo nevynutite]nost keréhoko]iv ustanovení této smlouvy
ner!á vliv na platnost nebo vynulitelnost ostatních ustanovení smlouvy jako celku.
Smluvní strany prohlašuií, žc žádnó ustanovení této smlouv,\,, není uiímáno jako
rozporné s dobrými mravy nebo se zásadami poctivého obchodniho styku a že obsah
smloury i dohocly dle písmene (L) Preambule jc pro ně zcela určitý. srozunitelný.
Snlluvní strany prohlašu.jí, že tato smlouva by]a a závazky pievzaté ve sInlouvě b,vly
řádně schl,áleny příslušnými olgány smluvních stťan a sn,úouva již nevyžaduje a
v budoucnu nebude v],žadovat dalšísoulrlas či sch\,álení těchto orgánů.

21.'7

TaLo smlouva je uzavřena a nabývá účiinostidnem jejílro podpisrr oběma smluvnimi
stranami, smlouva sc uzavírá na dobu určitou. a to do 31_12_20:]4,

21,8

Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že veškerá ustanovení a podnínky tóto
smlouvy byly dohodnuty mezi smluvními stranami svobodně, r,ážně a určitě, niko]iv v
tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz to]ro připojuj í sr,é podpisy.
závěrečíá uslanovení dodatku
Tento dodatek je sepsiin ve člyiech vyhotovenich, a

dvou,

kťdá ze smluvních stťarl obdržípo

Tenlo doclatek je uzar,řen a p]atnÝ okamžikem podpisu oprár,něnými Zástupci obou
smluvních stran, přičcmžZástupci obou smluvních stran jsou povinni při poclpisu tohoto
dodatku doložit takové oprávněni k tonuto práu]ímu úkonu, které je v souladu s přís]ušnými
ustanoveními obchodního zákoníku.
Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku účinnostilohoto dodatku, a to tak, že
tento dodatek pozbý\,á účimostiv případé. že by Úiadem pro ocluanLr hospotlářské soutěže byl
v_vsloven zákaz plnění tohoto dodatku, jímždoš]o k nahrazení stávající sn]lou\J/, Pro piípad
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určujícíhoroáodnutí die předchozí věty se smluvní strany Zavaztúí postupovat d]e Zrění
stávající Smlou\T o provozovliní.
Smluvní strany tímto p.ohlašují a potvrzují, že veškelá ustanovení a podmínky tohoto
dodatku byiy dohodnuty mezi §m]uvními stranami svobodně, viižlě a u.čitě, a na důkaz toho
připojují své podpisy,
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Moravská vodárenskrá_ a.s.

Ing. Martin Bernard
člen představenstva
Moravská vodárenská. a.s.
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