
Dodatek č. 2 

ke smlouvě o dílo na provozování čerpací stanice odpadních vod {ČSOV), splaškové kanalizace a lapáku tuků 

uzavřené dne 15. 12. 2014 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 24. 1. 2020 podle příslušných ustanovení Občanského 

zákoníku dále jen „smlouva" 

č. smlouvy č. smlouvy 

I I I 

Petr Dvořák česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad (dále jen 

(dále jen „zhotovitel") ,,objednatel") 

Se sídlem: Sýkovecká 234, 198 00 Praha 9 Se sídlem: Jankovcova 2, 170 04 Praha 7 

Jednající, 
PhDr. Radek Haubert 

funkce: Petr Dvořák Jednající, funkce: 
vrchní ředitel správní sekce 

Kontaktní 
Petr Dvořák Kontaktní osoba: 

Ing. Jaroslav Kužel 
osoba: vedoucí technického oddělení 

Tel.: 602 264 757 Tel.: 602 688 252 

IČ: 63109301 IČ: 49370227 

DIČ: CZ7704200119 DIČ: není plátce DPH 

Zapsaná Pouze živnostenské oprávnění zapsané 
v obch. rejstříku: na Úřadu městské části Prahy 14 

- -

Dále též „smluvní strany" 

uzavřely v souladu s občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
a na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, smlouvu o 

dílo. 

Smluvní strany uzavírají k uvedené smlouvě tento dodatek č. 2 

I. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je změnit rozsah plnění této smlouvy z důvodů nutnosti zajistit 

provozování čerpací stanice odpadních vod (ČSOV) a splaškové kanalizace podle zákona č. 

274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, kterým se nyní na,základě § 1 odst 3. písm b) 

musí provozování řídit. 

li. Změny smlouvy

Předmět smlouvy 

V části li. Předmět smlouvy se odstraňuje slovo „neveřejného" a na konec věty se doplňuje 
,,podle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů". 



Povinnosti zhotovitele 

V části V. Povinnosti zhotovitele se doplňuje článek 1 tímto novým bodem: 11 

• provozovat splaškovou kanalizaci v souladu s platným kanalizačním řádem a
v souladu se zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších
předpisů, tj. prostřednictvím odborného zástupce schváleného Krajským úřadem
Středočeského kraje,"

V části V. Povinnosti zhotovitele se doplňuje článek 2 těmito novými body: 11 

• provozovat ČSOV v souladu s platným kanalizačním řádem a v souladu se zák. č.
274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, tj.
prostřednictvím odborného zástupce schváleného Krajským úřadem Středočeského
kraje. Čestné prohlášení o kvalifikaci a souhlas s výkonem odborného zástupce
zhotovitele bude přílohou č. 2 tohoto dodatku a bude přílohou č. S smlouvy.
Zhotovitel musí do 3 měsíců od podpisu tohoto dodatku předložit Povolení
k provozování ČSOV a splaškové kanalizace od Krajského úřadu Středočeského kraje.

• provádět každoroční hlášení souboru ČSOV a splaškové kanalizace orgánům veřejné
správy v souladu se zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, ve znění
pozdějších předpisů, tj. zejména:

o aktualizovat Vybrané údaje majetkové evidence (VÚME),

o aktualizovat Vybrané údaje provozní evidence (VÚPE),

o zpracovávat a odesílat Porovnání všech položek ceny pro stočné,

a další nutná hlášení. Kopie hlášení budou zaslány kontaktní osobě objednatele." 

Cena díla 

V části VII. Cena díla se odstavec 1) nahrazuje tímto odstavcem: 

11 1) Cena díla je stanovena na základě jednotlivých úkonů uvedených a oceněných v příloze
č. 1 tohoto dodatku, která odpovídá novému stavu ČSOV po provedené rekonstrukci
v souladu se zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích a nahrazuje přílohu č. 2
smlouvy."

V části VII. Cena díla se odstavec 2) nahrazuje tímto odstavcem: 

112) Celková částka uhrazená za rok za činnosti uvedené v části V. této smlouvy nepřekročí
částku 159 114 Kč bez DPH. DPH bude účtována v zákonné výši."

V části VII. Cena díla se v odstavci 6) nahrazuje rok 2023 rokem 2024. 
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Provádění díla a záruční doba 

V části XI. Provádění díla a záruční doba se nahrazují články 2, 3, 4, 5 a 6 a doplňují články 7 a 
8 takto: 

„Článek 2: Kontrola provádění prací 
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí 
dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních 
předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v 
dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k 
odstoupení od smlouvy. 

Článek 3: Dodržování rozhodnutí příslušných orgánů 
1) Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z

rozhodnutí a stanovisek příslušných orgánů a organizací.
2) Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel

v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v
případě vynaložení odborné péče.

Článek 4: Dodržování zásad ochrany životního prostředí 
Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 
vlivům na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních 
předpisů řešících problematiku ochrany životního prostředí. 

Článek S: Likvidace odpadu 
Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech nebezpečných odpadech vzniklých při provozu 
zařízení a vést evidenci o způsobu jejich ukládání a případně dalších odpadech uvedených v 
příloze č. 3. 

Článek 6: Kvalifikace pracovníků zhotovitele 
1) Odborné práce musí vykonávat kvalifikovaní pracovníci zhotovitele. Doklad o

kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
2) Pro řádné plnění této smlouvy musí mít zhotovitel alespoň jednoho technika s

autorizací ČKAIT v oboru stavby vodního hospodářství nebo technologické zařízení
staveb, nebo technologa s vysokoškolským vzděláním v oboru ochrany prostředí
nebo technologie vody (dále jen technolog). Technolog bude provádět odborný
technologický dohled nad provozem ČOV a lapáku tuků a o provedeném dohledu
provede zápis do deníku. Technolog schvaluje svým podpisem výroční zprávy k
jednotlivým zařízením.

3) Změna technologa uvedeného v nabídce zhotovitele je možná jen po předchozím
souhlasu objednatele. Souhlas nebude bezdůvodně.odmítnut ani pozdržen.

4) Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže z
provozovaného zařízení) jakoukoliv osobu najatou zhotovitelem, která si počíná tak,
že to ohrožuje bezpečnost nebo zdraví její či jiných pracovníků nebo ohrožuje chod
zařízení (to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují jeho
pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit příslušnému testu).

Článek 7: Použité materiály 
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1) Veškeré věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.
2) Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál nebo

výrobek, o kterém je v době jeho užití známo, že je pro zdraví nebo životní prostředí
škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele
provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

Článek 8: Záruční doba 
Za kvalitu provedených oprav na technologickém zařízení ručí zhotovitel po dobu 6-ti 
měsíců." 

Přílohy 

Příloha č. 2 smlouvy se nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku. 
Přílohou č. S smlouvy se stává příloha č. 2 tohoto dodatku. 

Ill. Závěrečna ustanovení 

1. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden

zhotovitel.

Přílohy: 
Příloha č. 1- Nabídka provozování kanalizačního řádu a přečerpávající stanice 

Přestavlky - Skalice 
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o kvalifikaci a souhlas s výkonem odborného zástupce 

zhotovitele 

27-01-2021
V Praze dne: ..................... . /l/"12,c .f'�tJf ztJ21 V ................... dne . ...................... . 

Za objednatele: 

PhDr. Radek Haubert 
vrchní ředitel správní sekce 

česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad 

Za zhotovitele: 

.....•. lil .............................
Petr Dvořák 
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Cenová nabídka 

Příloha č. 1 

Petr Dvořák 
Sýkovecká 234 
Praha - 14 
PSČ: 19800 

Nabídka provozování kanalizačního řádu a přečerpávající stanice 

Přestavlky - Skalice 

Provozování přeč. Stanice s kempem pana Strnada letní provoz s vývozem schrabků s česlí 
a provozování kanalizačního řádu (odborný zástupce, vypracování vume vupe , porovnání 
všech položek ceny pro stočné) od 5- 10 měsíce .............. 15 017 Kč bez DPH. 

Provozování přeč. Stanice zimní provoz od 11 - 4 měsíce .......... 6 002 Kč bez DPH. 

Kontrola a čištění kanalizace proplachem, kontrola a čištění šachet (2x ročně) ...... 3500 Kč 
bez DPH za jedno čištění. 

Odčerpání, čištění a likvidace tuků z lapolu (4x ročně) ...... 4800 Kč bez DPH za jeden 
odvoz a čištění. 

Čištění přečerpávací stanice (2x ročně) ....... 3400 Kč bez DPH za jedno čištění. 

Petr Dvořák 



Příloha č. 2 

Čestné prohlášení o kvalifikaci a souhlas s výkonem odborného zástupce zhotovitele 

- EKC -VAK

Krajský urad Stf ho ra 

Odbor .tl'lotnlh prostled Z tld stvi 

čtvrtek. 28 I a 2021 Vy. Kunický/ 722 17 545

Věc: Souhlas s výkonem funkce odborného zástupce pro provozovatel P tr Dvorik, IČ: 
63109301 pro provozováni majetku kanali7ace NKÚ Př tavlky-Skalic - stokov sil 

J '>Q. David KuA y, 
1'10 d upce ve w,ys,w § & odst 
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