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SMLOUVA O NÁJMU A PROVOZOVÁNÍ
VODARENSKE INFRASTRUKTURY

mezl

Vodovody a kanalizace Z|ín, a.s.

jako pronajímatel

a,

Zlínská vo dárens ká, a. s.

jako provozovatelem
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SMLOUVA O NÁJMUA PROVOZOVÁNÍ
VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY

(1)

,jejímiž stranani ]souI

vodovody a kanalizace Zlín, a.§.
identifikační čís1o:49 45 45 6l
se sídlemi Zlín, Tř, T, Bati 383, PsČ 760 49

Zapsaná v obchodnim rejsiříktr vedeném Městsk]ím soudem v Bn1ě,
oddíl B,, vložka i 169

jejímž jménem jedná: Ing. JosefŠverma, předseda představenstva
(dále j en,jako ,,Pronaiímatel")

a

(.2) zlínská vodáren§ká, a.s.
identilrkační čís1o: 27076288

se sídleml Zlín, Tř. T, Bati 383, PSČ: 760 49

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajshim soudem v Bmě
oddíl B, vložka 4122
jejimž jménem jedná: Ing, ota Melcher, piedseda představenstva

a Ing, Petr Tejchman, člen představenstva
(dále jen j ako ,,Provozovatel")

(Pronajímatel a Provozovatel dále společně nebojednotlivě označovrini takéjako ,,smluvní
střany")

preambrrle

smluvní strany uzavíťají tuto smloulu o nájmu a plovozování vodarenské inlrastrukfury (dále
také jako "Smlouva o provozování" nebo "§mlouva''), aby uplavily vzájernné vztahy
v souladu s právním řádem České republiky a stanovily podmínky budouci spólupráce a dále
!}'slo\ né prohlasujI:

1. Provozovatel ke dni účirrnosti této smlouly pievezme od Pronajímatele za sjednanou
úplatu k užívarrí vodálenskou iníiastrukturu (tak jak j9 deíinována níže), aby ji řádně
provozoval, Provozoviáním se lozumí souhrn ěinností k Zajištění dodá\,,ky pitné vody a/nebo
odvádění a čištění odpadních vod a práva a povinnosti, ktelé r,lpii;vají z piíslušných plávních
předpi§ů a souvi§9jí s tímto plovozováním, Plovozovatel bude provozovat vodovody a
kanalizace (tak jak je definováno níže) §\"ým jménem a na vlastní odpovědnost a budou se na
něj váahovat všecbna práva a povinnosti s plovozováním spojená. Pronajimatel
nlásiedujícími smluvními ujednáními přenáší odpovědnost za provozoviil]j a zabezpečeni
dodávlq,pitié vody a odkanalizování a čištěni odpadní vody v rrimci vodáienské
infrastruktury na Pfovozovatele a ten tuto odpovědnost v plném roz§ahu přebírá,

2, Smluvni strany prohlašuji, že je jejich společným zájmem udržovat a rozvíjet
vodárenskou infrastrukturu, jíž je Pronajímatel vlastdkem a plnit veškeré zákonem sianovené
techlické, zdravotni a kvalitativní provozni naroK}q, v tomto směru Provozovat€I ploh]ašuje,
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že bude při své činno§ti v}uživat své požice v rámci nadnfuodŤi vodiienské skupiny, zejména
realizovat modemi a elektivni metody řizení provozu, snižovat provozní náklady a piispívat
k \,ltváiení podmínek pro získávání dotací do plovozované vodrirenské intastrukfury za
účelem splněni závazJoi České republiky vůči Evropské unii v oblasti VODA do roku 2010 na
obsluhovaném územi,

3. Smiuvní sh-any si jsou vědomy nezb},tnosti toho, aby Pronajímatel měl možnost
orlivňovat ťši vodného a stočného (tak jak je definovano níže), a proto je jejich spoleóným
zájmem Zachováni účasti Plonajímatele při stanovování ceny vodného a stočného. Sm]uvni
strany \,J1jnou veškeťé úsilí k zachování sociálné úlosných cen za služby poskyované v
souvis]o§ti 5 touto smlouvou pro odběratele (tak jak je definováno níže), avšak Zároveň musí
b;it zabezpečeny zdroje na reprodukci vodaťenské infŤastrukfury a na lozvoj a Iistavbu
vodovodů a kanalizací,

čest I.
ZÁKLADNÍ USTANO}TNÍ

Článek l
úyodní u§tanovení

Pronajímate1 je obchodní společností, která je vlastníkem vodovodů a kanalizací
sloužících veřejné potřebě (níže deltnováno jako ,,Vodovody a Kanalizace"), Tyto
Vodovody a Kanalizace se nacházejí na území Zlínského kaje, zejména pak na územi
b;ivalého okresu Zlín.

Pronajímatel uzavíIá s Provozovatelem jako nájemcem b,rto smloul.u o nájmu a
pIovozování vodárenské inflastruktury (dále také jako ,,smlouYa o provozování"
nebo ,,smlouva"), Vedle smloulT o plovozování je mezi Pronajímatelem jako
prodávajícim a Plovozovatelem jako kupujícím uzavílána smlouva o prodeji části
podniku Pronajímatele (dále jen ,,Kupíí smlouYa"), na jejímž základě je
Plovozovateli jako kupujícímu prodávána část podniku Pronajlmatele sloužlci
k provozování Vodovodů a Kanalizací, tzv. Provozní divize,

Smlouva o provozoviáni je uzavílána v souladu s u§tanovenim § .8 odst, 2 Zákona
č.2'74/200l Sb,, o vodovodech a kanallzacich pro veřejnou potiebu a o změné
nělleqhh zakonů (dále jen ,,ZYK), Touto Smlouvou o provozoviiní se vl,tvářejí
podmínky k tomu, aby Plovozovatel mohl DŤíjet svoji podnikatelskou činnost
spočívající v provozoválrí Vodovodů a Kanalizací pro veřejnou potřebu a aby obě
smluvní strany mohly plnit povinaosti q,pi;hlající v prár.rrích piedpisů upralujicí
vztahy vznikající pň rozvoji, !}?stavbě a provozu Vodovodů a Kanaljzací sioužicí
veřejné potiebě,

1-3

l]

1-2

2.I

ČIánek 2
Vymezení něktelých pojmů

Yodovodem se lozumí plovozně samostatný soubol staveb a zaiizeni zahmljicí
vodovodni řady a vodárenské objekty, jimiž jsou zejména stavby pro jímáni a odbér
povrchové nebo podzemní vody, její úprar.Lr a shromažďováni.
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2.2 Kanalizací se rozumí provozně samostatný soubol staveb a zaiizem zahnvjíci
kanalizační stoky k odvádění odpadních vod a srážko\.ých vod, kanalizační objekq
včetně čistiren odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich
!}pouštěním do kanalizace.

2.3 Od]]ěratelem se lozumí osoba, se kterou je nebo má b,ý1 uzavřena smlouva o dodávce
vody nebo odvádění odpadních vod,

2,4 Vodným se lozlrmí cena za dodanou pitnou rlodu Odběrateli a za službu spojenou
s jejím dodáním,

2,5 Stočným se lozumí cena za službu spojenou s odváděnim a čištěnim, popiípadě
zneškodňováním odpadních vod lypouštěných Odbératelem,

2.6 opravou se rozumí činnost, ktelou se odstraňuje částečné izické opotřebení,
poškozeni íebo vady vodárenské infiastruktú}, (defrnovrino dále) Za účelem uvedení
do předchozího nebo prcvozuschopného stalu, přičemž uvedením do
provozrrschopného sta\'1l se rczumí provedení opraly s použitim jiných než
původních matedálů, dílů, součá§tí nebo techrrologií, pokr.rd tím nedojde
k Technickému zhodnocení (definovano dále),

2.7 Údržbou se rozumí činnost, kerou se Zponlaluje s/Zicke opotřebení vodarenské
infrastruktury, předchází jeho násiedkům a odstraňují drobnější závady,

2.8 Techlickým zhodnoc€trím se lozumí Zejména rekonstrukce a modemjzace
vodiirenské infrastruktury ve smyslu přislušných daňo\tich a účetních právních
piedpisů.

2.9 Inye§ticí se rozumí Technické zhodnocení vodarenské infrastrukturv. vÝstavba a
-ozSrteni \ odaren5ké inírasrrukury.

2,10 Úvěrem se lozumí íinančni úvěr ve výšl 280,000.000,- Kč (slolry: dvěstěosmdesát
milionů korun českých) pos§4nutý Pronajímateli společností - bant<ou Žir,nostenská
banka, a,§,, se sídlem Na Příkopě 858/20, 113 80 Praha 1, IČ: 00001368, podle
smlour,y o úvěru mezi těmito §mlu!ŤLími stlanami Ze dne 9,10.2001, číslo smlour,y o
úvěru 113/0]

2.11 Právním předpi§em se rozumi kteqýkoliv Zákon (včetně obchodních zr,yklostí),
nařlzení, zákoník, qhláška, směmice, opatřerú nebo jiné uložení povinnosti,
\,Thlášené nebo q/dané kte4inikoliv zrikonodámý,m sborem České republiky nebo
správním úřadem,

3,1

článek 3
vodárenská itrfrastruktuřa

Plonajímatel je \,]astníkem Vodovodů a Kanalizaci a.jiných věcí, jejicbž bližši popis a
seznam je uveden v příloze č, 1 Smlouly o píovozováni a které jsou plonajímány
ProvoZovateli (dá]e j en .,vodářen§ká infra§tťuktura").
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4,1

4.3

3,2

4.2

5,4

5,2

5.3

5.1

Plovozovátei je osobou, ktelá v souladu s piíslušnými Právními předpisy ziskala
povoiení k provozování Vodárenské infiastrukfury,

část Il.
PŘEDMĚT SMLOU\.Y A NÁJENINÉ

článek 4
Předmět §mloulT

Plonajimate1 Smlouvou o provozováni přenechává Provozovateli za úplatu k uživaní
Vodárenskou infiastrukturu, aby ji provozoval, Provozováním se rozumí souhm
činnosti k zajištění dodávky pitné vody a/nebo odváděni a čištění odpadních vod.

Plovozovatel je povinen platit Za užívání Vodárenské infrastruldury nájenrné, které,je
specifikováno níže, Pťovozovatel je dále povinen v souladu se Srnlouvou o
provozo\,ání a v souladu s platnou právní úpravou - zejména ZVK - Vodáíenskou
inirastrukturu provozovat,

Plovozovatel není oprávněn dát Vodarenskou iníiastrukturu do podnájmu tietí osobě
arri jinak umožnit třetí osobě jeji užívání bez předchozího písemlého souhlasu
Pronajímatele.

článek 5
Změny rozsahu vodárenské infrastruktury

Provozovatelje povinen převzít bez zb},tečného odkladu k provozování (užívání) j ako
součást Vodrirenské infrastrukfury i veškeré Pronajímatelem nově nab},té nebo
\,ybudované Vodovody a/nebo Kanalizace (Investice, Technická zhodnocení, větší
Opra\,y), která souvisejí s Vodiárenskou infiastrukturou za podmínty, že pořizení či
lTbudování těchto vodovodů a/nebo Kanaiizací byly Provozovatelem odsouhlaseny v
součinnosti § Prona,jímatelem, a to Za nájemné v §ouladu s touto smlouvou,

Pronajímatel je povinen veškeré nově nab}té nebo lrybudované Vodovody a/nebo
Kanalizace, na něž se nevztahuje č1, 5 odst, 5,1 této smlouvy, nabídnout Provozovate]i
k převzeti k provozovani (užívání), a to za nájemné v souladu § touto smlouvou,

Do vodarenské inřastruktury lze zahaout nebo z ní q.jmout jakoukoli její čásr ci
jinak ji změnit pouze písemnlim číslovaným dodatkem k této smlouvě, odsouhlasen]in
a podepsanlim oplávněnými Zástupci obou smluvních stran. V takovém piípadě musí
b]h součástí dodatku i nová úplava nájeriného s ohledem na zrněnu rozsahu
ptonajímané Vodárenské iníiastruktury.

Provozovatel je oprávněn požadovat na Pronajímateii veškerou dokumentaci
Vodovodů a,hebo Kanalizací začleňovaných do Vodárenské infiastruktury dodatkem
podle č1, 5 odst, 5,3 této smlouvy. Pronajimatel je povinen takovou dokunentaci
Plovozovateli bez zb}tečného odkladu poslq,tnout,
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6,2

6.I

6.4

článek ó
Nájemné

Nájemné je stanoveno dohodou smlurtrích stran jako roční za kalendářní rok a je
tvořeno z těchto složek:

a) z částky ročních účetních odpi§ů piedmětu smlou.'], za kťdé účetní obdobi a
b) z úroků z řádně spláceného Úvěru a
c) z částb- ve ťši 3% ze složek nájelTLného podle písm, a) vyše a
d) z čas'ky úeelorelo firdrani'1o p].réíri

Složka ná,jmu označená pod písm, d) ryše, je účelorlim finančnim plněnínr, které se
Provozovatel zavazuje hradit kťdoročně v plavidelných částkách po dobu deseti (10)
let od nab},tí účinnosti této smlou\y, až do výše celkem 53 028 352,- Kč (slo!ry|
padesátťimilionydvacetosmti§íctňstapadesátdvěkorunyčeské), a ťo ]ako dodaiečný
pfispěvek Za užívání vodárenské infiastruktury. Finančd prostiedky takto \,rymezene
budou určeny na konklétl1í inřastrukumi projekty Plonajimatele a budou samo§tatně
převedeny do zvláštního fondu spúvovaného Pronajímatelem. T}.to vázané prostředkY
budou použiry Pronajímatelem !ýhJadně na Technické zhodnocení, Větší Opřaly a
Investice do rozvoje Vodovodů a Kanalizací, a to v předem určených aglomeracích
pod\e smlouty o učelovémJinančním plnění.

Investičnj komise ziizená na základé č1, i3 Smlouvy o plovozování /7ije plojedná
neJpozději dva měsíce pied koncem každého kalendářního roku v píuběhu deseti (10)
1et od nab},tí úči!.1osti této smloulT plán v}užití účelového finančního plnění v rámci
plo.jednávání pllinu akcí plo následtljící kalendářni rok (v této smlouvě jako ,,Plán
d<cí"). Za tífíL účelem schválí lavestiční komise na s\,ém prvním zasedání desetiletý
ham-ronogram navržený Pronajímatelem, Daný harmonogram musi ve výše uvedeném
desetiletém l^ýhledu zahmovat všechny aglomerace uvedené ve sfuLouýě o účeloyém

finančním plněú.

Iavestiční komise ziízená na zakladě či, 13 Smlouly o provozování lrťe je oprávněna
rozhodovat o posk},tnutí vy-še uvedených prostiedků pouze na předem schválené
kontrétní akce infiastruktumí plojekty, na jejichž základě budou v předem určeném
množství uvolňovány íinančni prostiedky, V případě nedočerpárrí účelového
lrnančního plněni ulč€ného na konl(rétní kalendářní rok, budou zbylé prosťedky
pievedeny na následujíci kalendářní rok. Investiční komise je povirura na konci
desetiletého období i,yhotovit závěrečné vyhodnocení včetně finančního \Ťičtování.

Člátrek 7
Postup sjedtrávání úprav náj€mného, §p]attrost a způ§ob jeho úlrrad,v

Nájemné lTpočítané pod]e čliántu 6 odst, 6,l se platí v rrrěsíčních splátkách, ve 1iši
1/12 ločního nájenrného, íÁ základé řádného daňo\,ého dokiadu rrystaveného
Pronajímatelem a je splatné vždy k dvacátému dni měsice následujícího měsici, za
l1eď se splátka plati,

7.1
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,7.5

,7 
,6

1,1

7,2

,73

,74

Provozovate1 v_včíslí vždy k 30.9, příslušného kalendářnílro roku ťši nájenrného na
následujicí rok dle člántu 6 odst. 6,1 a předá ho Pronajímateli ke schválení.

Pronajímatel doručí Provozovateli připomínly k návrhu výše nájelrrného dle článl,:u 6
odst, 6,1 na následující kalendářní rok do řiceti dnů od obdlžení návrhu, V připadě,
že pňpomínky dle předchozí věty nebudou doručeny Plovozovateli ve stanovené lhůtě
platí, že jsou od§ouhia§eny,

Plovozovatel buď připomínky Pronajímatele dle čiánku 7.3 pr\'rli věta přijme a

předloží tomu odpovidajíci návrh r.ýše nájemného na následujicí rok dle článku 6 odst,
6,1, nebo §4o připominky odaítne s tím, že sm]uYní strany lTnaloži veškeré úsilí k
dosťeni dohody do 30,11, příslušného roku, V pfipadě, že se smluvní stlany
nedohodnou do tohoto terminu, bude pro následující období platit cenové
provizorium, které se stanovi jako nájemné dle č1, 6 odst. 6,1 Za upl}Ťrulý kalendářní
mk ztišené o poslední publikovaný odhad index růstu spotř9bitelských cen ČSU, K
řešení situace budou smluvní strany dále postupovat die článku 18 této smlou\.)" ,

v případech, kdy se bude Provozovatgl finančně podílet na vzájemně odsouhlasených
Investicích, Technickém áodnocení nebo Větších Opravách do Vodárenské
inŤastruktury některlm ze způsobů uvedených v člántu 13,, bude nájemné podle
článku 6 odst. 6.1 upraveno dobodou smluvních stran s připadn)im promítnutím do
ceny Vodného a Stočného foiŤnou dodatku ke Smlouvě o provozováúi,

V případě, že bude Provozovatel v prodlení s placením nájemného, zavMuje se u]úadit
Pro ajímateli úioky z prodlení ve rliši 0,05% z neuhrazené částky nájemrrého, a to za
každý den prodlení s placením nájenrného Provozovatelem

Nájemne se plall na účeL Pronajrnarele !edeni u Živnostenske ban_k), ", s,. ť, ja!!r

2540011084/0400 nebo najiný účet, ideď Pronajin,iatel Provozovateli sdělí.

čast rrr.
PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

článek 8
Práva a povinnosti PŤovozoYatele §ouvisející § proYozováním vodáren§ké infrastřuktury

Provozovatel je povinen provozovat vodárenskou infiastrukti]ru v souladu s platnlimi
Právními předpisy, kanaiizačním řádem, provozními řády a podmíúani stanoven]ími
pro tento ploÝoz rozhodnutími správních úiadů a v souladu 5 touto Smlouvou o

provozováni,

Provozovatel je povinen zajišťovat pro\oz a na s\oje nak]ady Údržbu a ochJanu
vodor odů a za tim úce er je por irer ze'me-l:

a] Zaoelpeiovdt pro\ oz. L d-/bu , ocluanu r odol odního potrlbÍ:

b) zabeu pečovat pro\ oz, Udrzbu a ochranu zdrojů vody, vodojemů, čelTacích stanlc a

úpraven vod;

8,1

8,2
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,7 |21 z ínská vodálenská a s,



8,4

8,3

c) zabezpečovat činnosti lýkajíci se úpravy vody, dezinfekce vody a kontrol},.její
jakosti v souladu s plánem kontrolyjakosti vod;

d) sledovat a ryhodnocovat ztláty vody a činit opařeni kjejich předcháZení,

Provozovatel je povinen zajišťovat provoz a na svoje náklady údržbu a ochranu
Kaaalizace a za tím účelem je povinen zejménal

a) zabezpečovat provoz, Údržbu a ochranu kanalizačního potrubí;

b) zabezpečovat provoz, Údržbu a ocfuanu šachet, odlebčovacích komor, výpustí a
,jiných obj ektů;

c) zabezpečovat provoz, Údržbu a ochanu čistiren odpadních vod;

d) kontolovat jakost \,f,!oušténých odpadních vod v soularlu s plánem kontroly miry
znečištěni odpadních vod. zjišt'ovat původce qpouštění závadných 1átek do
odpadních vod, provádět rozbory a \,Thodnocení odpadnich vod a kalů,

Plovozovatel je povinen zabezpečoýat provoz, Údržbu a ochŤanu vodnlch zdrojů,
ktelé bude W,užívat.

8.5 Provozovatel není oprávněn provádět zásahy do vodáIenské inftasťuktury bez
souhlasu Pronajímatele s těmito \}linrkami:

a) jdeJi o zásahy uvedené v Planu akcí,

b) jdeJi o Zá§ah úající povahu běžné Údržby a/nebo oprar,y, nebo

c) jdeJi o zásahy u nichž nelze souhlas Pronajimatele předem opatřit (Zejména
havarijnr situace),

_ Pokud se Pronajimatel k žádosti Plovozovatele o udělení souhlasu nelyjádií do 14
dnů od doručení žádosti, platí, že souhlas by1 udělen. Provozovaťelje povilen předk]ádat
Pronajímateli píserurý přehled všech zásahů do Vodářenské infrastluklury do
posiedního dne měsíce následujícího po kalendátnim měsici, v námž se t}to zásahy

u§kutečnily,

8,8

8.7

Prcvozovatel je povinen zabezpečit provádění havarijních Oprav Vodárenské
lníllruktuy v souladu s podmínkami Smlour,1, o provozování a tak, aby bylo
,,djj:léno jqji pl}nule a be,/pečné p-o\ ozovénj

PlovozoYate] je povlnen, zabezpečorat evidenci a likvidaci odpadů vznikajících
v souvlsío5li s pro\ ozem cov a LIV i ťislimy odpadnich vod a ipra!ry vod; ,

Provozovatel je povinen v souladu s § 23 odst, 8 ZVK posk},tovat infomace o
možném střetu zájmů tŤetich osob s ochramým pásmem vodovodních iadů a
kanalizačních stok. Provozovatel má zároveň v souladu s § 23 odst, 5 a 8 ZVK pral o
udílet souhlas k činnostem zasahujícím do ochramého pá§ma vodovod ch řadů a
kanalizačních siok.

8,9 Provozovatel je povinen posk),tovat Pronajímateli údaje, které má k dispozici a které
jsou potřebné ktomu, aby Pronajínatel mohl vést majetkovou evidencl Vorlárenské
infrastruktury. Plovozovatel je dáie povinen průběžně vést plo Plonajímatele provozrť
evidenci, kterou týoŤi zázýamy o zdrojich povrchovjch a podzemních vod
,,,1užívaných na vodu dodávanou Vodovody, qi,kresová dokumentace Vodovodu nebo

8.6
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SMLOUVA O NÁJMU A PROVOZOVÁNÍVODÁRÉNSKÉ lNFRASTRUKTURY
seznam příloh smlouvy o nájmu a provozování vodálenské inílastfuktury

PřIloha ě,1 . smlouw o náifiu a plovozování ýodárcnské ínfra§ruktury
1/A Účetní sot]pis pronajímaného infrashuktumího majelku

(mimo vodoměd a íozeslavěných investičních akcO

1/B soupis pronajímaných pozemků
1/c soupis píonájímaných budov zápsaných V katastru nemovilosti
1/D soupis píonajímaných vodovodů a kanalizací podle

majetkové evidencé
1/E soupis pronajimaných vodoměíů
1/F soupis pronajímenýoh íozeštavěných objektů

1/G Nájemní smlouvy na nemovitý majotek - pronájen

od třetích osob
1/H Ná.jemní smlouvy na pozémky od 1řétích osob

Příloha č,2 " sezhafi čás,lí vodáíénshé infraýfukury, Keé Jsou pojiš#ny



9.2

KaĎalizace, nákladové l]sty, cenové kalkulace, plovozní denik a pťovozní řády,
popřípadě dalši náležitosti podle Platných Právnich piedpisů. Údaje potřebné k vedeni
majetkové evidence, jakož i plovozní evidenci je Prcvozovatel povinen předat
Pronajímateli do 25, ledna následujicího kalendáhího Ťoku tak, aby Pronajímate1 nrohJ
přisiušnou dokumentaci předat piíslušnému správnímu úiadu ve lhůtách stanovených
Právními předpisy,

článek 9
Práva a povinnosti Přovozovatele

souvi§ející s dodávkou vody a odváděním odpadních vod

Na základě Kupní smlouvy přecházqí na Plovozovatele práva a povinrrosti
Pronajímate]e ryplývajíc1 ze smluv o dodávce vody a o odvádění odpadních vod
uzavřených mezi Pronajímatelem a odběrateli do dne účinnosti Smlorrvy o
provozování,

Provozovatel má právo na placení vodného a Stočného od odběratelů.

Ode dne úči.nosti Smlouly o plovozování rrzavírá Provozovatel smlou\,y o dodávce
vody a o odvádění odpadnich vod s odběrateli \,lastním jménem a na vlastrrí
odpovědnost. PŤovozovatel má povinnost takovotr smloulu uzavřit vždy, když by ji
byl povinen uzavřit Plonajímatel, pokud by Vodovody a Kanajizace sám plovozoval,

Pitná voda dodávaná odběratelům Vodovodem musí splňovat požadavky na Zdlavotní
nezávadnost pitné vody stanovené Právními předpisy,

Bez předchozího upozomění Pronajímatele a odběratelů je Provozovatel oplá\nén
pierušit nebo omezit dodávku vody nebo odvádění odpadních vod jerr v piípadech
stalovených v ziikoně, zejména v případech živelní pohromy, při havárii Vodovodu
nebo Kanalizace, vodovodni připojky nebo kanalizační pňpojLf nebo pň možném
ohrožení zdravi iidí nebo majetku, Pierušení nebo omezení dodávlrry vody je
Provozovatel povinen bezprosťedně oznámit piíslušnému olgli4u hygi€nické služby,
vodoprávnímu úřadu, nemocnicím, jednotkám požámí oclrrany, Pronajímateli a obci,
na jejímž území má k pierušení nebo omezení dodávkv vody nebo odváděni
odpddrUch Vod doj lt,

Při piovádění Plánovaných oprav a Údržby je Prc\,ozovate1 oprávněn přeNšit nebo
omežit dodávku vody nebo odvádění odpadních vod po předchozím řádném oznámení
na dobu, po kterou bude plánovaná oprava nebo Údržba provadéna, a to v souladu s
Právními piedpisy,

V případě přerušení nebo omezeni dodávky vody nebo odvádění odpadnich vod je
Provozovate] povinen zajistit náfuadní zásobování pitnou vodou nebo náhradni
odvádění odpadnich vod v souladu s Plávními předpisy.

Prcvozovat€l je povinen bez zb}tečného odkladu odstranit příóinu přerušení nebo
omezení dodáv§- vody nebo odváděni odpadních vod,

9,1

9,8

9.6

9,5

9.3

9.4

9,]
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9,9 Provozovatelje povinen plovádět osazení, údržbu a qlměnu vodoměru na svůj naklad,
nestanovili Právní předpisy jinak,

9,10 Plovozovatel je oprávněn požadovat od odběratelů nebo od osob, s nimiž nemá
uzavřenu smlouvu o dodávce vody a o odvádění odpadnich vod, náhradu áráq za
neoplávněný odběr vody z Vodovodu nebo za neoprávněné r,lpouštění odpadních vod
do Kanalizace. Při v]ipočtu Lilrlady ztíát je Plovozovate1 povinen postupovat podle
pravidel stanovených Prá\,nimi piedpisy,

9,11 Pronajímatel touto Smlouvou o provozování pienáši v souladu s § 8 odst, 4 ZvK na
Plovozovatele plnění povirurosti umoždt třetim osobám připojení nemovitosti -
pozemku nebo stavby k vodovodu nebo Kanalizaci, a to za podminek stanovených
Právními piedpisy, Provozovatel s převzetím plnění této povinnosti souh]así,

ČÉnek 10
Další práva a povinnosti Provozovatele

10,1 Provozovateli náleží práva a je povinen plnit veškeré povinnosti, které mu jsou
stanoveny podle Právnich předpisů jako osobě, Llerá provozuje vodovody a
Kanalizace sloužící veřejné potřebě,

10,2 Provozovatel je povinen v souladu s příslušnými Právnimi piedpisy zpracovat plrin
kontroly jakosti vody a plrin kontroly míry znečištění odpadní;h vod, zajistit, za
připadné souěinrrosti Pronajímatele, jejich scilválení přislušnými správními uřady a
piedložit jej Pronajímateli, Současně zodpovidá za zpracoyání provozních iádů
\ odoýodu,

10.3 V případě ťstavby Kanalizace nebo její části je Ployozovate1 povinen zajistit návlh
kanaližačního řádu v souladu s požadavky stanovenými příslušnlimi Právnírni
předpisy a předložit jej Pronajímateli v do§tatečném časovém předstihu tak, aby
Pronajímatel mobl zabezpečit schváleni kanalizaóního řádu piíslušným správním
úřadem ve lhůtě stanovené Právními předpisy. Zjisti-li Provozovatei, že se změnilv
podmínky, za lichž byl kalalizační řád schválen, je povinen bez zbl,tečného odkladu
piipravit návrh změny nebo doplnění kanalizačního řádtt a předložitjej Pronajimateli.

10.4 V případě, že dojde k zániku smlouly o provozování, je Provozovatel povinen učinit
na žádost Plonajímatele veškeré úkony potřebné k tomu, aby na Pronajímatele přešla
práva a povinrrosti Plovozovatele Ze smluv o do<1ávce vody a o odvádění odp;dních
vod uzavíran]ich s odběrateli.

10,5 Plovozovatel je povinen umožnit Pronajímateli za účelem kontloly piistup do všech
prostor, které jsou součásti Vodárenské iníiastnÁ:tury a to do 48 hodin od obdrženi
jeho v.ýzly. Pronajímatel může vstoupit do plostor. ktelé jsou součásti Voďíenské
infrastruktury pouze za účasti Plovozovatele, Předchozí výZva se nevyžaduje
v havarijních situacích.

10,6 Provozovatel.ie povinen poskytnout Pronajímateli veškerou součinnost při provádění
kontrol. zejména poslqlnout n]u veškeré doklady a inforrnace o stavu a plovozóváni
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vodárenské iniiastruktury. Nebudeli součinnost posk}lnuta, je Pronajímate] opIá\.něn
kontroly \,Jkonávat bez přítomnosti ProvoZovateie,

10.7 Provozovatelje povinen předkládat Pronajímateli svoji rlhoční zplálu, a to do 30 dnů
od schváleni řádné účeLrí závěrky Provozovatele, Nebudeli 1íročrť zpráva
\ryhotovována, piedkládá Provozovatel Prona,jímate]i v uvedené lhůtě svou řádnou
účetrú závěrku,

10,8 Provozovatel je povinen předkládat Plonajímateli ve lhůtě do tii měsicú od skončeni
účetního období zprá\,u, v níž uvede následující údaje za toto účetní období:

a) základní údaj e o technickém a ekonomickém stalu Vodifenské infrastruktury,

b) seznan jím plovedených Oprav včetně nákladů na lě. jakož i Oprav plovedených
třetími osobami,

c) \,yhodnocení zirát vody včetně návrhu opatření kjejich snižovhí.
d) seznam zafizení v havarijním sta\u a návťhů iešení,

e) seznam nepotřebného majetku Pronajímatele a návrh iešení,

f) údaje o podzemrrich zdrojích pitné vody, o povoleném a skutečném odbáu včetně
srovnáni se stejnýTn obdobím piedchozího ťoku;

g) údaje o porrchor,lích zdrojích piúré vody, o povoleném a sk-ut€čném odběru včetně
srovnáni se stejným obdobím piedchozího loku a dále údaje o úrovni vodní
hladiny v daném povrchovém zdro.ji pihlé vody;

h) údaje o přerušení a regulaci dodávky vody a piijatych opatřeních;

1) údaje o poruchách a haváriich na vodáreíské inftastrukťuře a o jejich závažnosti;

j) údaje o ťměně a lyřazení vodoměru a zřízení či zrušení vodovodních piípojek
včetně sfovnání se stejn;im obdobím piedchoziho roku;

k) údaje o údržbě a čištění kanalizační sítě včetně srovnání se stejným obdobím
předchozího roku;

1) údaje o produkci odpadů v či§timách odpadních vod;

m) údaje o srovrrání rllvoje Vodného a Stočného za dané období s plánovanlim
vjvojem;

n) údaje o plr-rění Plánu akcí;

o) údaje o míře znečištění odpadních vod, zejména koncentlační hodnoq/ aečištěni,
bilanční hodnoty znečištění a účinnost čistíIen odpadnrch vod;

p) údaje o jakosti dodávaué pitné vody v členěni na Vodovody, vodojemy a úpravny
vod;

q) údaje o obsahu těžkých kovů v produkovaných kalech,

10,9 Provozovatel je povinen na žádost Pronajímatele po§b4nout potřebná q,sYětlení
t_rikajicí se zprár,ry uvedené v předchozím odstavci, a to účasti na jednání nebo
písemně,
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žádost veškeré údaje,
oplav a Investic do

10.11 Plovozovatel je povinen sdělit obci, vjejímž obvodu zajišťuje plovozováni
Vodárenské inia§trukťury, Právními předpisy stanovené podmi.k)r plo uzevřenj
smlouvy o dodávce vodynebo odvádění odpadnich vod s OdběIatelem,

10,i2 Plovozovatel je povinen sjednat pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou pii
plovozování Vodárenské infrastruktury, Plovozovate1 je povinen po dohodě s
Pronajímatelem sjednat bez zb)tečného odkladu pojištění hlavních částí Vodrirenské
inftastruktury zejména budov a staveb, ktelé jsou specifikovany v piíloze č, 2 této
Smlour,y o provozování, Náklady na pojištění jsou souěástí kalkulace ceny Vodného a
stočného,

10.13 Prcvozovate]je povinen umožnit piístup k Vodovodu a umožnit bezplatný odběr vody
jednotkám požámi ochrany při likvidaci požáru,

10,14 Provozovatel je povinen umožnit přístup k Vodovodu nebo Kanalizaci osobám, které
jsou oprár,něny provádět kontrolu kvalitního a pllnulého provozováni Vodovodů nebo
Kanalizací a jejich technického stal,rr nebo činit jiná nezby.tná opatření ke zjištěni
plnění povinno§ti stanovených Právními předpisy.

článek 11

Práva a povinnosti Pronajímatele

11,1 Pronajímatel je povinen umožnit přístup kVodovodu nebo Kanalizaci osobám, které
jsou oprál,rrěny plovádět kontrolu kvalitniho a pl},nulého provozováni Vodovodů nebo
Kanalizaci a jejich technického sta\'u nebo činit jiná nezbltná opaťeni ke zjištění
plnění povimostí stanovených Prál, mi piedpisy.

1i,2 Pronajímatel je povinen umožnit při§tup k vodovodu a umožnit bezplatný odběŤ vody
jednotkám požámí ochrany pň likvidaci požáru,

11,3 Pronajímatel může prové§t zásah do vodalenske mfrastnrktury pouze po předchozím
písemném souhlasu Plovozovatele. Pokud se Provozovatel k žádosti Plonajimatele o
udělení §ouhla§u nevrádří do 14 dnů od doručení žádostj, platí, že souhias byl udělen,

11,4 Pronajímatel vede majetkovou a plovozní evidenci Vodovodů a Kanalizací,
Pronajímatel má l,riči piíslušnému vodoprávnímu úřadu povinnost posk),tovat mu
vybrané údaje z této majetkové evidence, Pronajínatel je povinen předat
Plovozovatelj v temínu do 30,12, každého kalendářnjho roku podklady potřebné pro
vedeni provozní evidence, tj, zejména řádně akfualizovaaou majetkovou evidenci,

11,5 Pronajímatel je povinen lTvinout potŤebnou součinnost k tomu, aby Plovozovatel
mohl plnit svoje připadné povinnosti vlplývající pro Děho ze zákona č, 240/2000 Sb,,
o krizovém řizení a o změně někter,ých zákonů a ze zákona č. 211/2000 Sb,, o
hospodářských opatřeních pro krizové sta\,y a o změně něktedch souvisejících

10,10 Pťovozol,atel je povinerr posk},tnout Pronajimateli na jeho
dokumentaci, daňové a .jiné doklady týkající se Útiržby,
Vodárenské inft astruktury,
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zákonů. V případě nesp]nění povinností podle piedcházejicí věty je Plonajímatel
povinen nahíadit pIovozovateli škodu tím způsobenou

Článek 12
Údťžba vodáren§ké infra§třuktury a odstraňování havárií

12, L Provozovatel je povinen zajišťovat Oprairy- Vodárenské infrastruktLrry na své niiklady
r běžném rozsahu s piihlédnutl'm k délce nájmu, a odstraňovat havárie a ponrchy. Dále
]e pounen plovádět Udúbu voditen§ké iníiastruktury a Zajistit tak její funkčnost.
Platí, že veškeré náklady provozovatele spojené s provozem, opravani a Udžbou
Vodfuenské infia§truktury a s odstraňováním havárií a poruch jsou zahmuty do ceny
vodného a stočného.

12.2 Opravami nad rámec Oprav běžného rozsahu jsou větší Oprary, které jsou předem
schválené Pronajímatelem a jím hrazené (dále jen,,větší opťarY'').

čtfuek 13
Investice, Technické zhodnocení a Větší Opra}y

13.1 Provozovatel má právo b;it informován Pronajímatelem o piipravě a realizacj
Techlického zhodnocení, Větších Oprav a Investic do Vodarenské infrastruktury a
právo !yjádřit se v pňměřené lhůtě k této přípravě a/nebo realizaci_

13.2 §mluvní strany se dohodly, že zřídí společnou investični komisi, vníž budou rovně
za§toupeny (dále jen ,,Investiční komi§e''), Investiční komise rozhoduje vétšinou
hlasů, Předsedou Investiční komiseje vždy zástupce Pronajímatele v případě rovnosti
hlasů rozhoduje hlas předsedy, to neplatí v případě rozhodoyání o lnvesticích,
Technickém zhodnocení či Většich opravách, které jsou financovány či
spolufi nancovány Provozovatelem,

13,3 ]nvestiční komise bude rozhodovat o ťši Investic, Technického zhodnocení a Větších
Oprav na přislušný kalendářní rok, časovém harmonogtamu jednotli{ích akcí a
tecbdckých podmínlcách j ednotlilii,ch akci,

13,4 Inyestiční komise projedná nejpozději dva měsíce před koncem každého kalendáňťho
roku návrh plánu nol"ých lnvestic, Techrrického zhodnocení a Větších Opťav do
Vodfuenské iníiastruktury (v této §mlouvě .jako ,,Plán akcí'') pro následujici
kalendáhí lok a dále ťhled předpokládaných akci na nejb]ižší obdobi,

13,5 Financovaní Investic, Technického áodnocení a Větších Oprav bude prováděno
zásadně Pronajímatelem jeho jménern a na jeho účet zejména z nájemlého.
Plovozovatel se timto Zavazuje žajistit finančni prostředky na spo]ufinancování
projektu v rámci finančních podpor z Fondu soudržnosti ES či jiných obdobných
projektů spolufinancovaných z fondů ES v pruběhu trvání této smlouly o
plovozování, a to jednou nebo kombinaci několika následujících investičnich forem
podle vzájemně odsouhlaseného Pianu akci;

(i) předplaceni nájemného inve§tolem je Pronajínaťel s tim, že Provozovatel
ukadí nájemné v dohodnutém rozsahu dopiedu;
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(ii)

(iii)

zvýhodněný úvěr investolem je Pronajimatel s tím, že Provozovatei či jeho
ovládající osoba posk}tne Pronajímateli úvěr za z\.ýhodněných finančních
podmínek, zdrojem splácení takto posk}tnutého úvěru plo Pronajimatele je
nájemné;

spolupráce pň získávání zdrojů pro Pronajímatele z rozvoloqich fondů ES
(Fond soudržnosti ES, strukhřální fondy aj,) a od íinančních institucí,

čÁsr Iv,
VODNÉ A STOČNÉ

článek 14
vodDé a stočné

14,1 Vodné a Stočné je věcně usmérňovanou cenou, u které je Právními piedpisy stanoven
závazný postup při její tvolbě, Piestože Vodné a Stočné je příjmem Provozovatele, je
vzhledem k přímému vlil,r_r Vodného a Stočného na sociá]ní postaÝení ob}a,,atelstva
nezb}.tné. aby Pronajímatel měl možnost ovlivňovat \,ýši vodného a Stočného.

14,2 Vodné a stoóné má jednosložkovou formu. Do Vodného a stočného lze plomibrout
pouze ekonomicky oplávněné náklady na pořízení, úpraw, dodávlT vody a
ekonomicky oprávněné náklady na odvádění odpadních vod ajejich čištění, přiměřený
zisk a daň podle příslušných daňových předpisů, Za ekonomicky oplávněné náklady
nelze považovat ty nák]ady, Lleré jsoLl z této kategorie r,yloučeny Prárnúmi předpisy.

14.3 Pronajímatel má právo změnit formu Vodného a Stočného z j ednosložkovéio na
rlvorrsl ožkóvé

l4,4 prorozoratel je oovinen piedloži1 odbéraleli na jeho /ádosl
\,,),počel Vodného d sločneho \čelné cery /a lm dodMé pit,le
odpadní vody pro jednotlivé obsluiované obiasti i celkové
obsluhované Provozovatelem,

pro kontrolní účely
vody nebo odvedené
nákladv na územi

14,5 Pronajímatel s Prcvozovatelem jsou poviruii v souladu s přislušnýmj Plávními
předpisy každoročně nejpozději do 30. čenma zveře,jnit úplné infoňnace o celkovém
vyúčtování kategorií položek, které v upl}nulém roce do Vodného a Stočného byly
kalkulovány, a jejich skutečnost porovnat s položkami, které jsou obsaženy
v plavidlech stanovených Pťávními předpisy pro ulčení výše vodného a Stočného pro
danýrok.

14.6 Plovozovatel je oprávněn rrybírat od odběratelů úplatu za odběr vody z vodovodni §ítě
a za odvádění odpadlích vody do kanalizační sítě na siuj účet, Náhrady ztráty vzniklé
ztitulu neoprávněného odběru vody z Vodovodu nebo neoplávněného \,]pouštění
odpadních vod do Kanaiizace jsou příjmem Plovozovatele, a to včetně veškeďch
souvisejicích phění l,,1pljvajicich ze smluv uzavřených s odběrateli,

14,7 Provozovatel se zavMuje uplatňovat po celou dobu tryání smlouly princip Jednotnó
ceny Vodného a Stočného pro všechna města a obce bývalého okesu Z|ín, jejichž
Vodovody a Kanalizace jsou ťlučně ve vlastnictví Pronajímatele a na jejicbž
katastrálním území nepůsobí žť!!1ný jiýý plovozovatei \rodovodů a/nebo Kanalizací
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než PŤovozovate1, a to Za podminky, že to buijou umožňovat Právní předpis) ceske
lepubliky.,

14,8 Do ceny Vodného, Stočného a vody předané se promítají pouze ekonomicky
oprávněné náklady na poiizeni, zpracování a oběhu zboži, přiměřený zisk a dani
jejichž započtení umožňuje cenol1ý. předpis, podie přístušných áaňovýcň zákonů, neni-
li platn]imi Plálnimi piedpisy nebo dohodou smluvních stran stanoveno jinak,

14.9 Cena Vodného, stočného a vody piedané během finančního roku může b;it zrýšena:
a) zvýší-li Pronajímatel nájemné tak, že bude Ýyšší než nájefuné d]e člárku 6

odst.6,1,

b) v piípadě \"Pnarnnj,ch změn rozsahu, skladby a techrrickoekonomických
paŤametru Vodfu enské iniashullury,

c) v případě důležit}ch zněn provozních zařízeni a
úpravy pitné vody,

ťechnologicl]ich postupů

d) v pňpadě důiežitých změn teclrnologických postupů úplavy odpadních a
dešťových vod,

e) v případě změn způsobu přeprar,y, likvidace a úpralf, odpadů z čistímy a
úpravny vod nebo v případě značného zqišení cen spÓ;ených s těmito
operacemi,

0 v případě pod§tatné změny daní a poplatků nebo v případě zavedení nového
poplatku, ktery neexistoval k datu poslední úprav}, cen,

g) v případě. že vstoupí v platnost nové předpisy v oboru vodfuenství,
h) v připadě změn zákonných povinností týkajících se vodárenských společnosti,
i) v případě odůvodněné potieby dovozu vody do Provozovatelem zásobovaného

území,

j) v připadě úb}tku objemu fal-turace Vodného a stočného o 10 % měsíčně v
období tří po sobě jdoucích měsíců ve srovnání se §tejn]hn obdobím roku
předchozího,

k) v případě změny rozsahu Investic, Technického áodnocení nebo větších
oprav íinancovaných Pronajímatelem a/nebo Plovozovatelem Z poslq,,ťnutého
úvěru,

D v případě, že by ekonomická vlaáženo§t této smlouvv byla hrubě a trvale
/ménéna ž d-\ odů, keré ne sorr r oopo\ édnosli Pro, o,,oi atile,
v piípadě zyýšeni inflace o vícejak 5%.

14.10 Cena Vodného a Stočného se stanoví na dobu 1 roku platnou od 1, 1e<lna následujicího
roku, nestanovi-li Právní předpis1,,jirrak,

14,1l NávIh cen zpracuje Plovozovatel pro následujíci rok podle platných plálních a
cenolých předpisů a předloží ho Pronajimateli vždy nejpozději dá 3o.9 běžného rok-u
k qádieni (stanovisku), K tomu je Provozovatel povinen př;dložit veškeré propočry.
údaje a doktady, ze kteqi,ch pfi stanovení nákladoyé cenyr,ychrizel, Propočty budóu
provedeny za období následující po poslední úpravě ceny. Pronajimatil má právo

nl)
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požádat, aby mu byly předloženy píopočty Za delši období, na jehož délce se s
Provozovatelem dohodne, Náwh cen bude obsahovat oddělený qhočet Vodného a
stočného, aby mohly b;ít odděleny ekonomické náklady na Vodné a stočné.

14,12 Propočtymusi obsahovat:

a) Na straně přúmi| veškeré piíjmy Provozovatele ve sledovanérn období, které
vypil,nuly pfimo z činností upravených touto smlouvou, včetně faktulace Za
dodá!,ku vody předané, Neberou se v úvahu příjmy z jiných čirmostí
Provozovatele, pokud kjejich ziskaní nebylo použito Vodárenské inliastruldury,

b) Na straně výdajů: veškelé q,daje Provozovatele ve sledovaném období, které
přímo qpll,nuly z činností upravených touto smlouvou, včetně poplatků, daní a
nájemného vlplývajících z činnosti stanovených touto smlouvou a nákladů na
dodávku vody mimo území, stejně jako amoftizace plovozních investic, obecné
náklady a flnanční náklady,

c) Výsledné polovnání příjmů a výdajů s lyčíslením hospodáiského {isledku a
lal edu dalšiho \iivoje tohoto \,,"ýsledku s jeho odůvodnělím a plopočet
náklado\,é ceny \rodného a stočného a ceny vody předané navrhované pro příšti
období,

14.13 Pronajímatel má právo kontolovat všechny t}to hodíoty a Plovozovatel je povinen
mu tuto kontrolu umožnit, posk},tnout mu potřebnou součinnost a piedat mu veškeié k
tomu potřebné podklady,

14.14 Smluvní §trany sjednávají, že cena Vodného a Stočného stanovená v §ouladu s touto
smlouvou a zejména s ustanovenim tohoto člántu může zfulmovat pfiměřenou
ziskovou marží Plovozovatele.

14.15 Pronajínatel je povinen sdělit písemně své stanovi§ko Piovozovateli k nákladové ceně
vodného, stočného, ato nejpozději do 31.10, běžného Ioku.

14.1ó V piípadě, že Plonajímatel návrh nákladové ceny Vodného a Stočného neschválí, jsou
obě smluvní strany povinny lTnaložit veškeré úsilí k dosažen dohody v této věci do
30.11, běžného roku a lespektovat pň tom platné Právní předpisy, V případě, že se
smlur.ní strany nedohodnou na ceně Vodného a Stočného do stanovenóho tennínu,
bude pro následující kalendáiní rok platit tzv, cenové plovizorium, keÉ se stanoví
jako poslední platné cenv Vodného a Stočného za uplynulý kalendářní rok zvýšerré o
poslední publikovaný odhad index úsfu spotiebitelských cen ČSÚ. K iešení situace
budou smluvní strany dále posfupovat dle článku 18 této smlouvy,

čÁsr v,
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTA.\OVENÍ

Čtánek 15
Třvání smloulT o provozování

15. 1 smlouva o pťovozoválí se uzavírá na dobu určitou, a to do 3 1,12.203,1.
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článek 16
vztah ke Kupní smlouvě

16.1 Smlouva o provozování a Kupní smlouva jsou na sobě vzájenmě závislé ve smyslu
§ 275 odst, 2, věta první obchodrrího zákoníku. Zánik jedné z nich jinýrn způsobem
než splněním nebo žpů§obem nahŤazujícím splnění, tak jak je definováno v článku 17
této Smloui,y. způsobuje zánik drrrhé z nich, a to s obdobn]imi plávnimi účinky.

článek 17
Odstoupení od Smlouvy o provozování

l'/.I Každ,á Ze smluvních stlan je oprávněna od smlouÝy o provozováni odstoupit pň
zvlášt' podstatném porušení Smlouv}- o provozováni písenmým oznamenim
adresovan]im druhé smluvní stlaně v případě, že smluvní strana. která zvlášt
podstatným Způsobem ponršila Smlou\u o provozování. neodstraní Závadný stav ani
v dodatečně stanovené piiměřené 1hůtě, která jí byla poskltnuta. Za přiměřenou lhůtu
plo odstranění závadného sta\''l.l se považuje max. 60 dnú. odstoupeLi od smlou\,y o
provozování je účinrré doručením písemného ozĎámení o odstoupení druhé snluvní
straně,

17,2 Za Zvlášt' podstatné porušení Smlouv.v o provozování se považuje:

a) Plovozovateli nebylo uděleno oprávnění k provozování Vodovodů a
Kanalizací nebo mu takové oprávnění bylo pravomocně odebráno;

b) Prodlení Provozovatele s placením nájemlého po dobu delši než 90
dnt']

17,3 Při podstatném porušeni smlou\y o provozování je každá ze sm]uvnich stran
oprá\,1ěna od ní odstoupit v piípadě, že smluvni strana, která své podstatné povinnosti
porušuje, je nesplní ani v dodatečné pŤiměiené lhůtě, která jí byla poskytnuta Z.l
přiměřenou lhůtu plo dodatečné splnění poviimo§ti se považuje 90 dnů.

17.4 Odstoupením zanikají práva a povinno§ti smluvnich stlan ze Smlou\,y o píovozováni
k okamžiku účinnosti odstoupeni, odstoupení se však nedotýká nároků. o nicbž tak
stanoví zákon a pláv na peněžité plnění, která vzdkla do dne odstoupeni od Smlouvy
o plovozování, ale nebyla splněna.

17,5 V případě ukončení této smlouvy má PIovozovate1 v souladu s platnjmi Právními
piedpisy právo na úhadu nákladů, které v}naloži] na přjpadné Techrrické zhodnocení
Vodárenské infrashuktury,

ČIánek 18
Reieni sporú mezi smluv!ími slranami
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18,1 všechny spory, které mohou vzniknour ze Smlouv.v o plovozování budou řešeny
především jednánírn smluvních stran,

18,2 Smluvni strany se shodují v tom, žejevjejich zájmu rychlé a §plavedlivé i€šení spol
vzniklých z této smlou\T, a že lrylaloží veškeré úsiLí k lyřešení případných sporu
mimosoudní ceštol]

18,3 všechny spory které by mohly vzniknout z této smlouvy nebo v §ouvisiosti s ní _ s
vj;jimkou sporu týkají;ích §e p]atnosli této smlouv],- 11q16 se nepodaří odstranit
jednáním nebo za pomoci plostřed!íka, budou s lyloučením pravomoci obecných
soudů rozhodovány s konečnou platno§tí v rozhodčim řízení u Rozhodčího soudu přl
Hospodářské komoře ČR a Aglárnl komoře ČR v Prare tiemi lozhodci podle |eho
Rádu a v souladu se zá]<onem č. 21611994 Sb,, o rozhodčím fizení a o \,^i,konu
rozhodčích nálezů ve znění pozdějšich piedpisů.

18,4 Předchozími ustanoveními článl<u 18 odst. 18.1 až 18.3 této smiou\,} o řešení sporu
není žádn]ím způsobem dotčen závazek smluvních stlan řádně plnit své povinrrost1
r.ypllývaj ící z této smlouvy,

článek 19
Rozhodné právo

19,1 Smlouva o provozování se řídí če§k]ím pťávem.

článek 20
ostatDí ustanovení

2a.], Smlouva o provozování je sepsana ve čryŤech vyhotoveruch, po dvou vjazyce českém
a po dvou vjazyce anglickém a každá ze smluvních stran obdrží jedno české a jedno
anglické znění, V případě rozporu mezi česhia a an8lick}im zněním je rozhodující
české znění,

20,2 Smlouiu o provozování 1ze měnit pouze písenrně. po sobě jdoucími číslovanllmi
dodatky.

20.3 Smlouva o provozování je uzaviena a plahá okamžikem podpisu této Sm]oui,f
oprávněn;ými zástupci obou smluvních stran, přičemž zástupci obou smluvních stran
.jsou povinni při podpisu této smlou\,y doložit takové oprá\,nění k tomu1o právnímu
úkonu, které je v souladu s pří§lušnými ustanovgními obchodního zákoníku, Účinlost
Smlouw o plovozování nastává dnem zveiejnfuí Kupní smloury podle § 33 odst, 1

obchodního zákoníku. V obdobi od okamžiku uzavření a platnosti této smlou\,y do
okamžiku nab),tí účinnosti této Smlou11 odpovídá Nájemce za škodu vzniklou na
majetku, kteqí je piedmětem nájmu podle článku 4 a 5 této SmlouD/, a to 1, plném
rozsahrr.

Pronajímate1|
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ve Zlíně dne 30, 4. 2004

Ing. Josef

Vodovody a kanalizace

PIovozovatei:

Ye ZIír'é dne 30. 4.2004

j;h.z 1ol.žno!1 bvlz 2j šl.i:j
průkáZejn - úe§o!niri 0&i) l,

Zap].cÉn s!rdvni |oplai.k['l,"1í
Ing. Petr Tejchman
člen představenstva

Zlínská vodárenská, a.s.

píůkaleír ceslcýnmpaseí
Zap acen splavni popLatek

nne ,. .,. ,,,,,,.,., ,,,,,,,,. ",

Zlinská ýodárenská, a.s.
Zlin. Tř, 'f. Bati 383

PSč 7ó0 49

lčoi 27i] 76 28E

Fhlzl]rn.rl!::"lJ]
ĎrU[. l _cé\o l Jtln
Z]peen spl;vnl ro!1!ťl ,,,/4, ", hc

dne,,,..,,.,._-,,,,, _,.. ,,,. ,,.,,,, ,

/a
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Příloha č, 1
Smlouvy o nájmu a provozováni vodárenské infrastťuktury

Seznam Vodovodů a Kana]izací ajiných věcí. kteréjsou pronajímány
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Příloha č, 2
§mlouvy o nájmu a provozoYání vodáIenské itrfrastruktuřy

Seznam částí Vodárenské infrastrŇtury. zejména budov a staveb, kteréjsou pojištěny
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