Č. smlouvy Fondu:
Č. smlouvy měřící skupiny:

bude doplněno
bude doplněno

SMLOUVA O KONTROLE SPRÁVNOSTI SLEDOVÁNÍ
A MĚŘENÍ OBJEMU VYPOUŠTĚNÝCH ODPADNÍCH VOD
– OI [bude doplněno]
SMLUVNÍ STRANY:
Státní fond životního prostředí České republiky
zřízený zákonem č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky
sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov
korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 – Krč
zastoupený: Ing. Petrem Valdmanem, ředitelem Státního fondu životního prostředí ČR
IČ: 00020729
DIČ: není plátcem DPH
ID datové schránky: favab6q
bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: 210008-9025001/0710
kontaktní osoba pro účely smlouvy: [bude doplněno], tel.: [bude doplněno], e-mail: [bude doplněno]
(dále jen „Fond“)
a
[Obchodní firma/Název/Jméno Příjmení]
zapsaný/á v [bude doplněno]
sídlo/místo podnikání: [bude doplněno]
korespondenční adresa: [bude doplněno]
zastoupen/a: [bude doplněno]
IČ: [bude doplněno]
DIČ: [bude doplněno]
ID datové schránky: [bude doplněno]
bankovní spojení: [bude doplněno], č. účtu: [bude doplněno]
kontaktní osoba pro účely smlouvy: [bude doplněno], tel.: [bude doplněno], e-mail: [bude doplněno]
(dále jen „měřící skupina“)
Smluvní strany uzavírají v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a na základě zadávacího řízení k veřejné
zakázce č. 1/2018 s názvem „Měřící skupiny 2018 – 2021“, ev. č.: P18V00000301, tuto Smlouvu
o kontrole správnosti sledování a měření objemu vypouštěných odpadních vod (dále jen „smlouva“)
v období 2018 – 2021.
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1

PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1

Předmětem smlouvy je provádění kontrol správnosti sledování a měření objemu vypouštěných
odpadních vod (dále jen „kontrola“) měřící skupinou podle ust. § 92 odst. 2 zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „vodní zákon“) a v souladu s podmínkami stanovenými vyhláškou Ministerstva
životního prostředí č. 123/2012 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod
povrchových (dále jen „vyhláška MŽP“), nařízením vlády č. 143/2012 Sb., o postupu pro určování
znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných
odpadních vod do povrchových vod (dále jen „nař. vl.“), a dále v souladu s podmínkami
autorizace měřící skupiny podle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o metrologii“), a to za úplatu poskytnutou měřící skupině Fondem.

1.2

Pro účely této smlouvy se kontrolou rozumí:
1.2.1 provádění kontrolních měření na stabilních měřících systémech s volnou hladinou
v jednom měrném profilu a jednorázová týdenní kontrolní měření pro jeden kontrolovaný
profil (zdroj) s volnou hladinou;
1.2.2 ověření správnosti měření zjištěním a osvědčením objemu nebo průtoku vypouštěných
odpadních vod;
1.2.3 vydání protokolu o kontrole funkční způsobilosti měřicího systému (dále jen „protokol
o kontrole“) na základě úředního měření provedeného podle zákona o metrologii.

1.3

Typy kontrolních měření:
1.3.1 Měření typu A – kontrola stabilně umístěného měřicího systému v jednom měrném
profilu. Provádí se, je-li instalováno měřidlo nebo měřicí systém splňující podmínky
uvedené v ust. § 4 odst. 3 nař. vl.
1.3.2 Měření typu B – jednorázové kontrolní měření pro jeden kontrolovaný profil (zdroj).
Provádí se v případech, kdy není instalováno měřidlo nebo měřicí systém splňující
podmínky uvedené v ust. § 4 odst. 3 nař. vl. Objem odpadních vod se stanoví na základě
jednorázového měření trvajícího 1 týden. Roční objem vypouštěných odpadních vod se
vypočte jako součin naměřeného objemu za dané časové období a počtu časových
období za rok. Jednorázová měření se provedou při průměrných podmínkách průtoku
s vyloučením výsledků naměřených při dlouhotrvajících nebo intenzivních srážkách nebo
bezprostředně po nich.

2

ČAS, MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ

2.1

Měřící skupina bude provádět kontroly podle této smlouvy v době od 1. 5. 2018 do
30. 4. 2021.

2.2

Místem plnění, tj. územím, na kterém budou kontroly prováděny, je část území České republiky
vymezená územní působností OI ČIŽP [bude doplněn konkrétní OI ČIŽP a jeho územní
působnost - kraj].

2.3

Při provádění kontrol je měřící skupina povinna řídit se pokyny České inspekce životního
prostředí, resp. pokyny vedoucího Oddělení ochrany vod příslušného oblastního inspektorátu
České inspekce životního prostředí (dále jen „OI ČIŽP“) či jeho pověřeného zástupce. Pokyny OI
ČIŽP budou upřesňovat:
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2.3.1 provozovatele zdroje znečištění (dále jen „znečišťovatel“), zdroje a výpusti, u kterých
budou kontroly prováděny (dle ust. § 4 odst. 2 nař. vl.);
2.3.2 typy kontrolních měření, tj. typ A – stabilně umístěný měřicí systém v jednom měrném
profilu, nebo typ B – jednorázové týdenní kontrolní měření pro jeden kontrolovaný profil
(zdroj);
2.3.3 počet kontrol na základě Čtvrtletního plánu kontrol.
2.4

U zdrojů znečištění, resp. měřicích zařízení, které měřící skupina dodala nebo se na jejich
instalaci či provozu podílí nebo podílela v posledních 12 měsících před vznesením požadavku
OI ČIŽP na provedení kontroly, provede kontrolu na těchto zdrojích poddodavatel smluvně
zajištěný měřící skupinou a předem schválený Fondem.
2.4.1 Provedení kontroly poddodavatelem je měřící skupina povinna zajistit do 1 měsíce od
vznesení požadavku na provedení kontroly ze strany OI ČIŽP.
2.4.2 Měřící skupině bude kontrola provedená poddodavatelem proplacena dle cen uvedených
v čl. 3.1 a za podmínek dle čl. 3.2 až 3.4.
2.4.3 Zdroje znečišťování, u kterých bude tento postup uplatněn a název poddodavatele
vyznačí a uvede měřící skupina ve Čtvrtletním plánu kontrol a v Měsíčním harmonogramu
měření. Takto provedené kontroly budou zřetelně vyznačeny také v Soupisu provedených
kontrol.

2.5

Měřící skupina projedná s OI ČIŽP nejpozději 14 kalendářních dnů před začátkem kalendářního
čtvrtletí Čtvrtletní plán kontrol (šablona v elektronické podobě je přílohou č. 1 této smlouvy).
Pokud měřící skupina na základě smlouvy s Fondem působí na více OI ČIŽP, bude Čtvrtletní plán
kontrol sestavován a zasílán pro každý OI ČIŽP samostatně.
2.5.1 Při projednání Čtvrtletního plánu kontrol měřící skupina označí zdroje znečištění, resp.
měřicích zařízení, které dodala nebo se na jejich instalaci, popř. provozu podílí či podílela
v posledních 12 měsících před vznesením požadavku na provedení kontroly ze strany
OI ČIŽP. U těchto zdrojů měřící skupina uvede poddodavatele, který na těchto zdrojích
provede kontrolu namísto měřící skupiny.
2.5.2 Při sestavování Čtvrtletního plánu kontrol dbá OI ČIŽP i měřící skupina na to, aby nebyly
překročeny finanční částky určené pro jednotlivé kalendářní roky ani celková cena podle
čl. 3.3.
2.5.3 Konečný Čtvrtletní plán kontrol zašle měřící skupina v elektronické podobě osobám dle
požadavku Fondu1 nejpozději 10 kalendářních dnů před začátkem kalendářního čtvrtletí,
na které je Čtvrtletní plán kontrol zpracován.

2.6

Měřící skupina zašle nejpozději do 20. dne každého kalendářního měsíce elektronicky osobám
dle požadavku Fondu kompletně vyplněný Měsíční harmonogram měření (šablona
v elektronické podobě je přílohou č. 2 této smlouvy) na následující kalendářní měsíc. Pokud
měřící skupina na základě smlouvy s Fondem působí na více OI ČIŽP, zpracuje individuální
Měsíční harmonogram měření pro každý OI ČIŽP samostatně.

1

Osoby budou měřící skupině oznámeny po uzavření smlouvy a předem při každé změně. Totéž se uplatní u všech ustanovení
smlouvy, které mluví o osobách dle požadavku Fondu.
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2.6.1 Měsíční harmonogram měření bude zahrnovat rovněž kontroly prováděné
poddodavatelem, přičemž bude obsahovat vždy identifikační údaje konkrétního
poddodavatele, který kontrolu provede.
2.6.2 V případě náhlých změn v Měsíčním harmonogramu měření zašle měřící skupina
neprodleně osobám dle požadavku Fondu aktualizovaný Měsíční harmonogram měření.
2.7

Měřící skupina před provedením kontroly kontaktuje znečišťovatele a získá od něj informace,
které potřebuje k vyhodnocení, zda lze vůbec na předmětném zdroji znečištění provést řádnou
kontrolu, tj. zda je na zdroji osazen takový systém, který řádné provedení kontroly umožňuje
a zda jsou aktuální průtokové poměry na zdroji takové, že je možné kontrolu provést (limitní
průtokové stavy, které je instalovaný měřící systém schopen měřit).
2.7.1 Pokud měřící skupina zjistí, že je na předmětném zdroji nainstalován měřicí systém, na
kterém není možné provést řádnou kontrolu (např. indukční průtokoměr apod.), bez
zbytečného odkladu tuto skutečnost oznámí příslušnému OI ČIŽP a Fondu za účelem
přidělení náhradního zdroje ke kontrole. Na základě přidělení náhradního zdroje ke
kontrole zašle měřící skupina v elektronické podobě aktualizovaný Měsíční harmonogram
měření osobám dle požadavku Fondu. Tuto skutečnost rovněž zaznamená do Čtvrtletního
plánu kontrol.
2.7.2 Pokud měřící skupina zjistí, že aktuální průtokové poměry jsou nižší či vyšší, než jsou
limitní průtokové stavy instalovaného systému, tak je povinna zvolit náhradní termín
provedení kontroly, kdy budou průtokové stavy v limitním rozmezí.
2.7.3 V případě, že skutečnosti uvedené v čl. 2.7.1 a 2.7.2 zjistí měřící skupina až na místě
kontroly, nemůže za tento výjezd požadovat úhradu nákladů.

2.8

Pracovníci měřící skupiny, využívající oprávnění dle § 92 odst. 3 vodního zákona, postupují při
výkonu činnosti v souladu s ust. § 3 a 4 nař. vl. a jsou povinni před započetím činnosti vhodným
způsobem prokázat znečišťovateli svou příslušnost k měřící skupině

2.9

Při kontrole bude provedeno zjištění správnosti měření měřicího systému objemu vypouštěných
odpadních vod a funkční způsobilosti v potřebném rozsahu. Kontrola správnosti měření objemu
vypouštěných odpadních vod zahrnuje ověření správnosti měření zjištěním a osvědčením
objemu nebo průtoku vypouštěných odpadních vod.

2.10

Na základě úředního měření provedeného podle zákona o metrologii vydá měřící skupina
protokol o kontrole. Protokol o kontrole (podklady pro účely kontroly správnosti sledování
a měření objemu vypouštěných odpadních vod) musí obsahovat:












identifikační údaje znečišťovatele – měřicího systému;
identifikační údaje objednávky a objednatele posouzení funkční způsobilosti;
jméno a kontaktní údaje na úředního měřiče;
popis a jasnou identifikaci měřicího systému a všech jeho prvků;
limitní hodnoty měřícího systému, které je schopen měřit (minimální, maximální);
popis geometrických a proudových podmínek v měrném profilu;
popis měřidel a metod užitých při kontrole;
ovlivňující veličiny;
výsledky měření všech provedených kontrol a zkoušek;
informace o zjištěných nedostatcích měřicího systému;
vyhodnocení ověření správnosti měření s uvedením procentuálního rozdílu mezi
znečišťovatelem naměřeným objemem u kontrolovaného zdroje znečištění nebo výpusti
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a objemem naměřeným ve stejném časovém úseku měřící skupinou (méně než 10 % nebo
více než 10 %);
 datum a místo provedení kontroly.
2.11

V případě rozdílu mezi znečišťovatelem naměřeným objemem u kontrolovaného zdroje
znečištění nebo výpusti a objemem naměřeným ve stejném časovém úseku měřící skupinou
většího než 10 % se provedou dvě kontrolní měření a jejich průměr se použije pro výpočet
ročních poplatků.

2.12

Měřící skupina má povinnost provést záznam o kontrole do provozní dokumentace
znečišťovatele (zdroje). Záznam v provozní dokumentaci znečišťovatele (zdroje) bude obsahovat
jméno a příjmení osoby provádějící měření, název měřící skupiny, datum a čas kontroly a podpis
osoby provádějící měření.

2.13

Měřící skupina je povinna předat výsledky kontrol (podklady pro účely kontroly správnosti
sledování a měření objemu vypouštěných odpadních vod) nejpozději do 30 kalendářních dnů od
ukončení kontroly příslušnému OI ČIŽP a znečišťovateli.

2.14

Měřící skupina se zavazuje, že bude předávat Fondu výsledky kontrol provedených ve
fakturovaném období, a to v elektronické podobě (CD/DVD/flash disk). Výsledky kontrol budou
předávány ve formátu PDF, kdy název souboru bude tvořen následovně: lokalita měření provozovatel zdroje - číslo protokolu o kontrole - datum kontroly (RRRR-MM-DD) to vše bez
diakritiky (příklad: COV_Merin-VAS_Brno-200563258-2014-05-12.pdf). Přílohou daňového
dokladu / faktury bude rovněž:
2.14.1 Soupis provedených kontrol (šablona v elektronické podobě je přílohou č. 3 této
smlouvy), ve kterém OI ČIŽP (vedoucí Oddělení ochrany vod příslušného OI ČIŽP či jeho
pověřený zástupce) potvrdí, že kontroly byly provedeny v souladu se schváleným
Čtvrtletním plánem kontrol, a že obdržel výsledky kontrol;
2.14.2 zpětně aktualizovaný Čtvrtletní plán kontrol, ve kterém měřící skupina barevně označí
zdroje znečištění, které nebyly kontrolovány, ačkoliv byly zahrnuty v daném Čtvrtletním
plánu kontrol, včetně zdůvodnění neprovedení této kontroly, které uvede do komentáře
k danému zdroji (komentář v MS Excel).

2.15

Měřící skupina je povinna dále předat Fondu v elektronické podobě Souhrnnou zprávu
o činnosti za dané období, a to vždy za kalendářní rok a následně za celou dobu trvání smlouvy.
Souhrnná zpráva bude vždy zaslána osobám dle požadavku Fondu do 15. ledna následujícího
kalendářního roku a do 15. dne v měsíci následujícím po ukončení smluvního vztahu.
2.15.1 Souhrnná zpráva o činnosti za dané období
provedených kontrol jednotlivých typů měření za
negativních zjištěních. Zpráva bude rovněž
provedených poddodavatelem za dané období,
uvedeno u informací od měřící skupiny.

bude obsahovat informace o počtu
dané období a informace o jednotlivých
obsahovat souhrnný přehled prací
a to ve stejném rozsahu, jako je výše

3

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1

Smluvní strany se dohodly na těchto cenách, které vychází z nabídky měřící skupiny podané
v zadávacím řízení, na jehož základě je tato smlouva uzavřena:
3.1.1 Cena za jednu kontrolu (měření) typu A ve smyslu čl. 1.3.1 činí [bude doplněno podle
nabídky vybraného dodavatele] Kč bez DPH;
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3.1.2 Cena za jednu kontrolu (měření) typu B ve smyslu čl. 1.3.2 činí [bude doplněno podle
nabídky vybraného dodavatele] Kč bez DPH.
3.2

K cenám uvedeným v čl. 3.1.1 a 3.1.2 bude vždy připočtena daň z přidané hodnoty (DPH) ve výši
dle sazby odpovídající zákonné úpravě účinné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Ceny
zahrnují veškeré a konečné náklady měřící skupiny spojené s realizací předmětu plnění; žádné
další služby, dodávky, práce ani činnosti nebudou samostatně účtovány.

3.3

Celková cena za celý předmět plnění po dobu trvání smlouvy činí maximálně [bude doplněno
podle OI ČIŽP (čl. 3.3.1 – 3.3.10 Výzvy k podání nabídek)] Kč bez DPH a je stanovena
s ohledem na předpokládaný rozsah prací vzhledem k počtu zpoplatněných zdrojů odpadní
vody nacházejících se v územní působnosti OI ČIŽP, přičemž Fond není povinen vyčerpat tuto
částku celou. Celková cena se poměrně dělí do čtyř kalendářních let, v nichž smlouva trvá, a to
následovně:
Kalendářní
rok

Počet
měsíců

Poměr celkové ceny v %

2018

8

22 %

2019

12

33 %

2020

12

33 %

2021

4

12 %

celé období

36

100 %

Část celkové ceny v Kč bez DPH

3.4

Celková cena i částky určené pro jednotlivé kalendářní roky jsou nepřekročitelné. OI ČIŽP
i měřící skupina budou kontroly plánovat tak, aby nedošlo k překročení těchto částek, ale
zároveň tak, aby byly tyto finanční prostředky maximálně čerpány. Pokud bude Fondu doručena
fakturace, která přesáhne částku určenou pro daný kalendářní rok, nebude tato fakturace
Fondem akceptována a bude vrácena zpět měřící skupině. Na výši plnění v jednotlivých
kalendářních letech a celkovou cenu je nutné klást důraz již při sestavování Čtvrtletních plánů
kontrol.

3.5

Cena za služby je splatná na základě daňového dokladu / faktury. Vystavený daňový doklad musí
odpovídat svou povahou pojmu účetního dokladu podle § 11 zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a musí splňovat náležitosti obsažené v ust. § 29
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435
občanského zákoníku. Faktura vystavená měřící skupinou, která není plátcem DPH, musí
splňovat náležitosti obsažené v ust. § 435 občanského zákoníku. Dále musí daňový doklad /
faktura obsahovat:
 číslo veřejné zakázky: 1/2018;
 systémové číslo veřejné zakázky: [bude doplněno];
 číslo smlouvy Fondu: [bude doplněno].
V případě neuvedení stanovených údajů na daňovém dokladu / faktuře nemůže měřící skupina
uplatnit sankce za případné nedodržení termínu splatnosti.

3.6

Měřící skupina vystaví a zašle Fondu výlučně prostřednictvím datové schránky daňový doklad /
fakturu za provedené kontroly vždy za uplynulé kalendářní čtvrtletí, včetně požadovaných
dokumentů. Pokud měřící skupina provádí kontroly na základě smluv s Fondem na území více
OI ČIŽP, budou daňové doklady / faktury a požadované dokumenty vystaveny samostatně pro
každý OI ČIŽP. Poslední daňový doklad / faktura v kalendářním roce bude Fondu doručena
v termínu, který bude měřící skupině Fondem sdělen nejpozději do 15. 11. příslušného
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kalendářního roku. Tomuto opatření je nutné podřídit již Čtvrtletní plán kontrol na 4Q
kalendářního roku.
3.7

Přílohou daňového dokladu / faktury bude zpětně aktualizovaný Čtvrtletní plán kontrol a Soupis
provedených kontrol splňující všechny náležitosti.

3.8

Splatnost daňového dokladu / faktury je 30 dnů od data jejího doručení do datové schránky
Fondu. Daňový doklad / faktura bude uhrazen bankovním převodem na účet měřící skupiny
uvedený na daňovém dokladu / faktuře. Zaplacením se rozumí připsání příslušné částky na účet
měřící skupiny.

3.9

Fond je oprávněn vrátit daňový doklad / fakturu ve lhůtě splatnosti měřící skupině k opravě
nebo doplnění, obsahuje-li nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje podle čl. 3.5 nebo
nejsou-li přiloženy dokumenty podle čl. 3.7. Dnem vrácení daňového dokladu / faktury se staví
běh lhůty splatnosti a Fond tak není v prodlení s úhradou daňového dokladu / faktury. Nová
lhůta počíná běžet od počátku dnem, kdy je Fondu doručen doplněný nebo opravený daňový
doklad / faktura.

3.10

Fond nebude poskytovat zálohy.

4

OSTATNÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

4.1

Měřící skupina se zavazuje provádět kontroly s odbornou péčí, v požadovaném počtu, v souladu
s příslušnými právními předpisy (zejména vodním zákonem, vyhláškou MŽP a nař. vl.), v souladu
s TNV 25 9305 Měřící systémy proteklého objemu vody v profilech s volnou hladinou, v souladu
s podmínkami autorizace měřící skupiny k výkonu úředního měření průtoku měřidly s volnou
hladinou a v dohodnuté lhůtě.

4.2

Měřící skupina se dále zavazuje, že po dobu trvání smlouvy se nebude 12 měsíců od provedení
kontroly podílet na instalaci, opravě či provozu měřicího systému kontrolovaného zdroje.

4.3

Měřící skupina odpovídá za správnost předávaných dat.

4.4

V případě, že znečišťovatel jakýmkoliv způsobem znemožní měřící skupině provedení kontroly,
zavazuje se měřící skupina, že tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámí příslušnému
OI ČIŽP a Fondu.

4.5

Kontroly nebudou prováděny v situacích dle ust. § 89 odst. 3 vodního zákona, tj. v případě, že
dojde v důsledku povodně nebo jiné přírodní katastrofy k omezení nebo přerušení provozu
čistírny odpadních vod. Tuto skutečnost měřící skupina bez odkladu oznámí příslušnému
OI ČIŽP a Fondu.

4.6

Fond ani ČIŽP neodpovídá za případné škody způsobené měřící skupinou či měřící skupině při
provádění kontroly.

4.7

Fond si vyhrazuje právo účastnit se dle svého uvážení kontrol za účelem posouzení správnosti
jejich provádění měřící skupinou.

4.8

Měřící skupina se zavazuje, že pokud po dobu účinnosti této smlouvy pozbude oprávnění být
měřící skupinou podle vodního zákona a zákona o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, bez
zbytečného odkladu o tom vyrozumí Fond.

4.9

Měřící skupina se zavazuje, že kontrolu budou provádět pouze fyzické osoby, které disponují
platným certifikátem o odborné způsobilosti k výkonu funkce úředního měřiče v oboru měření
průtoku vod.
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4.9.1 Seznam odborných osob ke dni uzavření této smlouvy:
Jméno a příjmení odborné osoby
[bude doplněno]
[bude doplněno]
[bude doplněno]
4.9.2 V případě jakékoliv jiné odborné osoby neuvedené v seznamu v čl. 4.9.1, která má
provádět kontrolu, je měřící skupina povinna předložit Fondu platný certifikát o odborné
způsobilosti takové osoby k výkonu funkce úředního měřiče v oboru měření průtoku vod,
a to ještě před zahájením první kontroly prováděné takovou odbornou osobou.
4.10

Měřící skupina je povinna zajistit od poddodavatele doklady prokazující kvalifikaci
poddodavatele k provedení kontroly podle ust. § 92 odst. 2 vodního zákona, a tyto doklady
předložit Fondu nejpozději před zahájením prvního plnění ze strany poddodavatele. Fond uzná
i doklady vydané orgány jiných členských států Evropské unie za podmínek uvedených v ust.
§ 126b vodního zákona. Měřící skupina Fondu předloží:
4.10.1 doklad o tom, že poddodavatel je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu
veřejné zakázky, konkrétně výpis z živnostenského rejstříku zahrnující obory činnosti např.
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody; Poradenská a konzultační
činnost, zpracování odborných studií a posudků; Testování, měření, analýzy a kontroly
apod.;
4.10.2 doklad o tom, že poddodavatel je odborně způsobilý, konkrétně doklad o autorizaci
poddodavatele k výkonu úředního měření průtoku vod vydaný Úřadem pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví v souladu se zákonem o metrologii, a to
včetně podmínek autorizace;
4.10.3 čestné prohlášení poddodavatele, že se jedná o měřící skupinu (tj. autorizovaného
poddodavatele), která je zapsána v seznamu měřících skupin pravidelně zveřejňovaných
ve Věstníku MŽP, s případným odkazem na konkrétní číslo Věstníku MŽP;
4.10.4 platný certifikát o odborné způsobilosti k výkonu funkce úředního měřiče v oboru měření
průtoku vod, a to u všech fyzických osob poddodavatele, které budou provádět kontrolu.

4.11

Fond je oprávněn odmítnout poddodavatele nebo odbornou osobu podle čl. 4.9 pouze
z objektivních důvodů, nebo pokud nebudou předloženy doklady o kvalifikaci poddodavatele
v souladu s čl. 4.10.1 až 4.10.4 nebo odborné osoby podle čl. 4.9.2 před zahájením první kontroly
poddodavatelem nebo odbornou osobou.

4.12

Měřící skupina se zavazuje, že bude veškeré doklady spojené s prováděním kontrol archivovat
nejméně po dobu 5 let. Dále se měřící skupina zavazuje, že bude řádně uchovávat veškeré
originály účetních dokladů způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů.

4.13

Měřící skupina se zavazuje, že výsledky provedených kontrol nebude využívat komerčně nebo je
předávat třetím osobám, s výjimkou orgánů státní správy, potřebují-li je ke své činnosti nebo
ukládá-li to zvláštní zákon, a s výjimkou kontrolovaných subjektů.

4.14

Pokud tato smlouva výslovně nestanoví něco jiného, nemá žádná ze smluvních stran právo
postoupit či jinak převést svá práva či povinnosti vyplývající z této smlouvy bez předchozího
písemného souhlasu druhé smluvní strany. Poddodavatel nesmí plnění postoupit třetí osobě.
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4.15

Ve vztahu k Fondu a OI ČIŽP odpovídá za veškeré úkony poddodavatele výlučně měřící skupina.

5

SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

5.1

Fond se zavazuje uhradit měřící skupině v případě prodlení s úhradou jakékoliv částky podle
této smlouvy úrok z prodlení ve výši dle práva občanského. Tím není dotčen čl. 3.9. Měřící
skupina nemá nárok na další náhradu škody způsobenou prodlením Fondu s úhradou finančních
částek podle této smlouvy.

5.2

Měřící skupina se zavazuje uhradit Fondu smluvní pokutu:
5.2.1 ve výši 0,5 % z celkové ceny podle čl. 3.3 za každý i jen započatý den prodlení, kdy nebyla
provedena kontrola v požadovaném termínu z důvodu na straně měřící skupiny;
5.2.2 ve výši 5.000 Kč za každé nezajištění poddodavatele v případech, kdy je k tomu měřící
skupina podle čl. 2.11 povinna;
5.2.3 ve výši 5.000 Kč za nepředložení dokladů o kvalifikaci poddodavatele v souladu s čl. 4.10
před zahájením první kontroly poddodavatelem;
5.2.4 ve výši 50.000 Kč, pokud bude zjištěno, že kontrolu provádí či provedla osoba, jejíž
doklady o kvalifikaci nebyly předloženy v rámci zadávacího řízení, na jehož základě byla
tato smlouva uzavřena, nebo v souladu s čl. 4.9.2 a čl. 4.10.4;
5.2.5 ve výši 50.000 Kč za každé provedení kontroly zdroje a jeho měřicího systému, který
měřící skupiny dodala nebo se na jeho instalaci, popř. provozu podílí či podílela
v posledních 12 měsících před vznesením požadavku na provedení kontroly ze strany OI
ČIŽP;
5.2.6 ve výši 50.000 Kč, pokud bude zjištěno, že se měřící skupina v době trvání smlouvy 12
měsíců od provedení kontroly podílela na instalaci, opravě či provozu měřícího systému
zdroje.

5.3

Smluvní pokuta podle čl. 5.2.1 až 5.2.6 je splatná do 30 kalendářních dnů od doručení písemné
výzvy Fondu k jejímu zaplacení měřící skupině. Uplatněním nároku na smluvní pokutu ani jejím
zaplacením nezaniká právo Fondu na náhradu škody, ani povinnost měřící skupiny splnit
závazek, jehož plnění bylo smluvní pokutou zajištěno.

6

DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

6.1

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 30. 4. 2021, případně do vyčerpání částky
sjednané za celý předmět plnění v čl. 3.3, nastane-li tato skutečnost dříve.

6.2

Tuto smlouvu lze také předčasně ukončit dohodou smluvních stran, výpovědí nebo
odstoupením od smlouvy. Smluvní strany nejsou povinny k úhradě žádných sankcí nebo
poplatků za předčasné ukončení smlouvy.

6.3

Kterákoliv smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět i bez udání důvodu.
Výpovědní doba činí 4 kalendářní měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď prokazatelným způsobem doručena druhé
smluvní straně. Pokud některá ze smluvních stran odmítne převzít výpověď nebo neposkytne
součinnost potřebnou k jejímu řádnému doručení, považuje se výpověď za doručenou dnem,
kdy došlo k neúspěšnému pokusu o doručení. Obálka musí být zřetelně označena slovy
VÝPOVĚĎ.
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6.4

Každá ze smluvních stran má právo od této smlouvy písemně odstoupit, jestliže druhá smluvní
strana poruší tuto smlouvu podstatným způsobem. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem
prokazatelného doručení druhé smluvní straně.

6.5

Fond má dále právo od této smlouvy odstoupit:
6.5.1 zjistí-li, že měřící skupina pozbyla kvalifikace vyžadované podle ust. § 92 odst. 2 vodního
zákona; nebo
6.5.2 v případě likvidace měřící skupiny nebo prohlášením konkurzu na její majetek.
Smluvní vztah v těchto případech končí posledním dnem měsíce následujícího po doručení
písemného odstoupení od smlouvy.

7

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem
1. 5. 2018.

7.2

Měřící skupina bere na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu se
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Uveřejnění smlouvy
v registru smluv zajistí Fond a bude o tom bezodkladně informovat měřící skupinu.

7.3

Měřící skupina bere na vědomí, že Fond je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a tato smlouva, popř. její
část, může být předmětem poskytování informací.

7.4

Měřící skupina bere na vědomí, že Fond je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží
nebo služeb z veřejných výdajů, a zavazuje se v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou
součinnost.

7.5

Tato smlouva se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména pak
ustanoveními občanského zákoníku. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy
nezakládá neplatnost celé smlouvy. Pro takový případ se smluvní strany zavazují nahradit
neplatné ustanovení smlouvy platným ustanovením, které nejlépe odpovídá obsahu a účelu
neplatného ustanovení.

7.6

Pokud dojde v průběhu trvání této smlouvy ke změně zákona o vodách, vyhlášky MŽP, nař. vl.,
popř. jiných právních předpisů souvisejících s předmětem této smlouvy, smluvní strany se
zavazují, že budou aktualizovat tuto smlouvu formou dodatku tak, aby byla v souladu s platnou
legislativou a nebyl narušen řádný průběh jejího plnění.

7.7

Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy je možné činit pouze formou písemných, vzestupně
číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými osobami za každou smluvní stranu.

7.8

Smluvní strany se dohodly, že veškeré případné spory vzniklé na základě této smlouvy budou
řešit primárně smírně, v případě přetrvávající neshody pak před soudy České republiky.

7.9

Tato smlouva je vyhotovena ve [bude doplněno] stejnopisech, z nichž Fond obdrží dva
stejnopisy a měřící skupina [bude doplněno].

7.10

Nedílnou součástí této smlouvy jsou elektronické přílohy:
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1) elektronická příloha č. 1 – Šablona pro Čtvrtletní plán kontrol (xlsx dokument);
2) elektronická příloha č. 2 – Šablona pro Měsíční harmonogram měření (xlsx dokument);
3) elektronická příloha č. 3 – Šablona pro Soupis provedených kontrol (docx dokument).
Šablony budou předány měřící skupině v elektronické podobě s podpisem této smlouvy. Úpravu
šablon lze provést pouze s předchozím souhlasem Fondu.
7.11

Smluvní strany prohlašují, že s obsahem smlouvy souhlasí, že smlouvu uzavřely na základě své
svobodné a vážné vůle, a že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
Obsah smlouvy považují smluvní strany za určitý a srozumitelný. Na základě těchto skutečnosti
připojují své podpisy.

V Praze dne .................................................................

V [místo – bude doplněno] dne ..............................

...........................................................................................
za Fond
Ing. Petr Valdman

..............................................................................................
za měřící skupinu
[Jméno Příjmení – bude doplněno]

ředitel Státního fondu životního prostředí ČR

[funkce – bude doplněno]

Smlouva o kontrole správnosti sledování a měření objemu vypouštěných odpadních vod

11/11

