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REALIZAČNÍ SMLOUVA č.  

 

smlouva o dílo na provedení služeb při sanaci ekologických škod – Opatření vedoucí 
k odstranění krajně naléhavého stavu v areálu COLORLAK, a.s. - odstranění kontaminace 
horninového prostředí a podzemní vody BTEX a ropnými uhlovodíky v prostoru 
podzemního úložiště surovin v SZ části areálu 

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Obchodní zákoník“). 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právním úkonům 
způsobilé a řádně zastoupené, 

 
smluvní strany: 
 
1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 
IČ: 00006947 
DIČ: CZ00006947 

 bankovní spojení: 10006-2629881/0710 
 jednající/zastoupen:  
     
 (dále jen „objednatel“) 
 

a 
 
2. Název zhotovitele: 
 se sídlem na adrese: 
 IČ: 
 DIČ:  
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném, oddíl ,vložka  

bankovní spojení:  
číslo účtu:  

 jednající/zastoupen:  
   
 (dále jen „zhotovitel“) 

 

 (dále společně jen „ smluvní strany“) 

 

 

 

tuto smlouvu o dílo na provedení služeb při sanaci ekologických škod (dále jen „smlouva“). 
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Preambule 

1. S ohledem na usnesení vlády ČR č.51 ze dne 10.1.2001 a na ekologickou smlouvu, 
která řeší ekologické škody vzniklé před privatizací ve spol. COLORLAK, a.s., se 
sídlem Staré Město, Tovární 1076, PSČ 686 03, IČ: 49444964 (dále jen „právnická 
osoba“); 

 2. s ohledem na to, že v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“), s přihlédnutím 
k zákonu č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku ČR a o působnosti 
Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu 
národního majetku), objednatel vyhlásil veřejnou zakázku pod názvem: „Opatření 
vedoucí k odstranění krajně naléhavého stavu v areálu COLORLAK, a.s. - odstranění 
kontaminace horninového prostředí a podzemní vody BTEX a ropnými uhlovodíky 
v prostoru podzemního úložiště surovin v SZ části areálu“ (dále jen „veřejná 
zakázka“); 

3.       s ohledem na to, že se zhotovitel seznámil se zadávacími podmínkami veřejné zakázky;  

4. s ohledem na to, že součástí zadávacích podmínek byla i projektová dokumentace: 
„Projektová dokumentace havarijní sanace staré ekologické zátěže v areálu 
COLORLAK, a.s. ve Starém městě - sanace podzemního úložiště surovin“ 
vypracovaná společností AECOM CZ s.r.o. v dubnu 2013 (dále jen „projektová 
dokumentace“);  

5.    s ohledem na to, že na základě zadávacích podmínek zhotovitel předložil objednateli 
v rámci veřejné zakázky svou nabídku (dále jen „nabídka zhotovitele“); 

6. s ohledem na to, že nabídka zhotovitele předložená v rámci veřejné zakázky byla 
objednatelem vybrána jako nejvhodnější; 

7. s vědomím o obsahu Směrnice FNM ČR a MŽP č.3/2004 pro přípravu a realizaci 
zakázek řešících ekologické závazky vzniklé při privatizaci (dále jen „Směrnice“), 
která je součástí zadávacích podmínek; 

 
uzavírají smluvní strany tuto smlouvu: 

 
I. 

Předmět plnění 

l. l Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo v rozsahu dle projektové 
dokumentace a nabídky zhotovitele, resp. zadávacích podmínek. Pro vyloučení 
pochybností se stanoví, že plnění, resp. splnění závazku zhotovitele popsaného výše v 
tomto bodě se v této smlouvě označuje rovněž jako „provádění“, resp. „provedení 
díla“ zhotovitelem. 

1.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo ke škodám na majetku, 
zdraví, životech, přírodě ani životním prostředí. 

1.3 Zhotovitel zpracuje realizační projektovou dokumentaci, která vznikne podrobným 
rozpracováním projektové dokumentace (dále jen „realizační projekt“) a na svůj 
náklad a své nebezpečí poskytne dodávku inženýringu, potřebné dokumentace a zajistí 
bezvadné provedení veškerých prací v souladu s touto smlouvou, s nabídkou 
zhotovitele, realizačním projektem a rozhodnutími a povoleními příslušných orgánů 
státní správy.  

1.4 Dílo bude prováděno v rozsahu a podle nabídky zhotovitele a schváleného realizačního 
projektu, popř. doplněného o další podmínky vyplývající ze zákonných předpisů včetně 



 3

doplňujících předpisů a dalších podmínek, stanovených v rámci stavebního řízení, 
řízení o vydání integrovaného povolení, procedury EIA či jiného správního řízení. Dále 
je zhotovitel povinen postupovat při realizaci díla v souladu s obsahem Směrnice. 

1.5  Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů. 
Pokud si to charakter prací vyžádá, musí být zajištěno vydání povolení a rozhodnutí 
příslušných orgánů veřejné správy. Povinnost zajistit tato rozhodnutí nese zhotovitel, 
případně právnická osoba (dle statutu konkrétního správního řízení a příslušné zákonné 
normy). Právnická osoba může svou povinnost převést mandátní smlouvou či plnou 
mocí na zhotovitele.  

II. 
Cena 

2. l Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je 
součástí nabídky zhotovitele (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za 
rozpočet závazný a úplný.  

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí [bude doplněna částka],- Kč 
(slovy: [bude doplněna částka slovy] korun českých). 

Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH (….%) činí [bude doplněna 
částka],- Kč ( slovy: [bude doplněna částka slovy] korun českých). 

Tato celková cena je fixní, konečná, nejvýše přípustná a závazná za provedení díla. 
Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou 
fixní, konečné, nejvýše přípustné a závazné. Celková cena a/nebo jednotkové ceny 
mohou být upraveny pouze z důvodů legislativních změn.  

2.2 Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti ovlivňující rozpočet, oznámí 
to bezodkladně písemně objednateli. 

2.3 Cena dle rozpočtu podle bodu 2.1 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen 
písemnou dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem, za podmínek stanovených touto 
smlouvou, v souladu se zadávacími podmínkami a v souladu se zákonem o veřejných 
zakázkách. 

2.4    Cena uvedená v bodě 2.1 této smlouvy zahrnuje provedení činností v rozsahu, kvalitě a 
kompletnosti stanovené v této smlouvě, popř. v jejích přílohách a dále veškeré činnosti 
a dodávky zhotovitele potřebné k bezvadnému provedení a vyzkoušení díla dle 
předmětu této smlouvy. 

2.5 Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy po 
případném zpřesnění rozpočtu nebo realizačního projektu, příp. související 
dokumentace bez výzvy nebo souhlasu objednatele, které nejsou v souladu s touto 
smlouvou (s přihlédnutím k zadávacím podmínkám) hradí zhotovitel. 

2.6    Zhotovitel má nárok na zaplacení pouze těch prací, které jsou uvedeny v rozpočtu, a to 
v objemu, který skutečně provedl a který byl odsouhlasen objednatelem a právnickou 
osobou. 

2.7 Zhotovitel se zavazuje do 10-ti dnů od uzavření smlouvy předložit objednateli 
bankovní záruku k zajištění plnění z této smlouvy. Bankovní záruka (písemný závazek 
banky uvedený v záruční listině) musí být sjednána ve výši 5 % z ceny za provedení 
díla uvedené v bodě 2.1 této smlouvy bez DPH zaokrouhleno na celé tisíce směrem 
nahoru, tedy [bude doplněna částka],- Kč (slovy: [bude doplněna částka] korun 
českých) ve prospěch objednatele. Tato bankovní záruka bude vystavena nebo 
potvrzena bankou nebo pobočkou zahraniční banky oprávněnou podnikat jako banka 
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v České republice, přičemž tato není v nucené správě, konkursu, vyrovnání ani 
likvidaci. Plnění z bankovní záruky bude podmíněno pouze tím, že objednatel doručí 
vystavující nebo potvrzující bance písemné prohlášení o vzniku nároku objednatele 
vůči zhotoviteli podepsané osobami oprávněnými jednat za nebo jménem objednatele s 
tím, že podpisy těchto osob budou úředně ověřeny. Nejsou připuštěny žádné jiné 
podmínky plnění z uvedené bankovní záruky. Plnění z příslušné bankovní záruky dle 
obsahu záruční listiny bude přislíbeno bezhotovostním převodem peněžních prostředků 
na účet objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy nebo jiný účet, který bude určen 
v písemném prohlášení objednatele o vzniku nároku vůči zhotoviteli, a to nejpozději do 
10 pracovních dnů od splnění shora uvedené podmínky pro plnění z bankovní záruky. 
Plnění z bankovní záruky je objednatel oprávněn požadovat i opakovaně. Bankovní 
záruka je platná nejméně na jeden kalendářní rok. Zhotovitelem bude vždy nejpozději 
14 kalendářních dnů před uplynutím platnosti bankovní záruky předložena objednateli 
bankovní záruka nová, příp. doklad o prodloužení bankovní záruky, tak aby po celou 
dobu provádění díla a trvání záruční lhůty dle bodu 16.4 této smlouvy poskytoval 
zhotovitel objednateli bankovní záruku dle tohoto bodu smlouvy. 

2.8 Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel řádně a včas nesplní 
své povinnosti uvedené v bodě 2.7 této smlouvy. Ustanovení bodu 15.4 této smlouvy se 
v takovém případě uplatní obdobně. 

III. 
Doba plnění 

3.1 Zhotovitel bere na vědomí, že právnická osoba má za povinnost zajistit předání 
pracoviště (místa plnění) zhotoviteli na základě předávacího protokolu nejpozději do 30 
dnů od doručení písemné výzvy objednatele nebo zhotovitele k takovému předání. 
Zhotovitel se zavazuje vyzvat právnickou osobu k předání pracoviště (místa plnění) do 
5-ti dnů od účinnosti této smlouvy. 

3.2 K zahájení plnění předmětu smlouvy dojde 1.1.2014. 

3.3    K ukončení plnění předmětu smlouvy a předání díla dojde nejpozději do 31.12.2020. 
Způsob a termín předání díla je upraven článkem XII. této smlouvy. 

IV. 
Místo plnění 

Místem plnění je areál právnické osoby. 

V. 
Platební podmínky 

5.1 Vyúčtování formou účetního dokladu (faktury) za řádné provedení předmětu smlouvy 
bude zhotovitelem předkládáno objednateli měsíčně, a to formou tzv. souhrnné faktury 
s přílohou kopií dílčích faktur, spolu se specifikací provedených prací a v souladu 
s platnými právními předpisy určujícími náležitosti daňových dokladů. Fakturovaná 
částka musí být vyčíslena a uvedena výhradně v českých korunách. Objednatel provádí 
finanční úhradu jen za provedení prací uvedených v rozpočtu, příp. schválených 
objednatelem postupem podle této smlouvy. Práce související s nakládáním s odpady 
lze fakturovat až po prokázání jejich konečného využití nebo odstranění (potvrzení 
oprávněnou osobou).  

5.2 Právo vystavit příslušnou fakturu vznikne zhotoviteli na základě podpisu dílčích zápisů 
ohledně provedených prací osobami pověřenými právnickou osobou a osobami 
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vykonávajícími technický dozor objednatele (dále jen „supervizor“). Faktury za 
provedené práce budou zhotoviteli hrazeny po jejich věcném přezkoumání a formálním 
odsouhlasení supervizorem, právnickou osobou a objednatelem. Supervizor a právnická 
osoba odsouhlasí bez bezdůvodných průtahů příslušné faktury formou „Prohlášení o 
účelnosti vynaložených nákladů“. 

5.3 Splatnost faktur je určena těmito podmínkami: 

 -  zhotovitel se zavazuje doručit objednateli fakturu nejpozději do 2 dnů od jejího 
vystavení (pokud den doručení připadá na den pracovního klidu, doručí zhotovitel 
fakturu objednateli nejbližší pracovní den) – v případě prodlení zhotovitele 
s doručením faktury objednateli se o délku prodlení prodlužuje splatnost faktury; 

 -  pokud objednatel nebude mít námitky ke správnosti a oprávněnosti vyúčtování, 
zavazuje se zaplatit fakturovanou částku, po případném odečtení zádržného podle 
odst. 5.4 této smlouvy, zhotoviteli ve lhůtě 30 dní od data vystavení faktury; 

 -  bude-li mít objednatel námitky, vyzve neprodleně zhotovitele k jednání o 
vypořádání námitek na úrovni zástupců smluvních stran; nedojde-li takto 
k vypořádání námitek, sejdou se neprodleně k jednání statutární orgány smluvních 
stran nebo jejich zmocněnci; 

 -  nedojde-li k dohodě, objednatel vrátí fakturu zhotoviteli a zhotovitel předloží 
fakturu na nespornou část a ohledně sporné části má zhotovitel právo domáhat se 
povinnosti zaplacení podle ustanovení o řešení sporů z této smlouvy. 

5.4 Faktury budou vystavovány zhotovitelem postupně měsíčně v souladu se skutečným 
postupem prací, a to v celé výši odpovídající provedeným pracím. Objednatel má však 
právo zadržet a nezaplatit 10% z každé fakturované částky až do dne konečného 
předání a převzetí díla, který bude uveden v zápise o úspěšném předání a převzetí díla 
bez vad a nedodělků. V případě zjištění vad díla při předání a převzetí díla se toto 
zádržné právo uplatňuje až do odstranění veškerých vad díla uvedených v zápisu 
z přejímacího řízení (čl. XII. této smlouvy). Objednatel je povinen doplatit takto 
zadržované částky po zániku svého práva na zádržné ve lhůtě 15 dní od doručení 
písemné výzvy zhotovitele k vyplacení zádržného. V případě dokončení a předání 
samostatných stavebně či technicky oddělitelných celků je objednatel oprávněn uvolnit 
adekvátní část zadržované částky, a to na základě písemné výzvy zhotovitele 
k vyplacení zádržného, jejíž přílohou bude dílčí závěrečná zpráva o dokončení 
samostatných stavebně či technicky oddělitelných celků odsouhlasená ze strany 
objednatele, Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“), příslušného orgánu 
státní správy, právnické osoby a supervizora. Smluvní strany pro vyloučení 
pochybností výslovně sjednávají, že objednatel není v prodlení se splacením 
příslušných zadržovaných částek po dobu, ve které oprávněně uplatňuje své zádržné 
právo podle tohoto bodu včetně lhůty 15 dní stanovené k doplacení zadržovaných 
částek. S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky 
spojené s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody 
na věci a další) a nelze objednatele za výkon tohoto svého práva žádným způsobem 
sankcionovat.  

5.5 DPH bude vypořádána vždy v každé platbě. 

5.6 Jednotlivé faktury budou vystaveny v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 13 a zákona č. 513/1991 Sb., 
obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat:  

- číslo smlouvy; 

- název a sídlo zhotovitele a objednatele; 
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- IČ/DIČ zhotovitele; 

- IČ objednatele; 

- předmět faktury (případně s uvedením lokality); 

- fakturovanou částku rozdělenou na vlastní platbu a DPH; 

- splatnost faktury 30 dní od data vystavení; 

- razítko a podpis zhotovitele; 

- v příloze seznam dodávek a dokončených prací za účtované období; 

- v příloze originál prohlášení supervizora o účelnosti vynaložených nákladů.  

K fakturám se přikládají doklady podle ustanovení této smlouvy ve dvojím vyhotovení, 
přičemž vždy minimálně jedna sada dokladů bude předložena v originále. 

VI. 
Povinnosti zhotovitele 

6.1 Zhotovitel zajišťující nebo provádějící přepravu nebezpečných věcí je povinen 
dodržovat veškerá příslušná ustanovení týkající se přepravy nebezpečných věcí, tzn. 
ustanovení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, 
včetně jeho prováděcích právních přepisů, tj. zejména vyhlášky č. 478/2000 Sb., 
kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. Vozidla 
přepravující nebezpečné věci musí splňovat požadavky na přepravu nebezpečných 
věcí ve smyslu vyhlášky č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 111/1994 Sb., o 
silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na vyhlášku ministra 
zahraničních věcí č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě 
nebezpečných věcí (Accord européen relativ au transport international des 
marchandises Dangereuses par Route - ADR), ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel je povinen zajišťovat přepravu nebezpečných odpadů prostřednictvím 
bezpečnostního poradce s platným osvědčením o odborné způsobilosti bezpečnostního 
poradce ve smyslu § 17c vyhlášky č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 
111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále 
povinen zajistit veškerá požadovaná školení pracovníků podílejících se na přepravě 
nebezpečných věcí. 

6.2 Zhotovitel se zavazuje plnění či splnění povinností uvedených v tomto článku 
objednateli prokázat do 3 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele, ve které 
objednatel specifikuje, plnění či splnění jaké povinnosti požaduje prokázat. Objednatel 
má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel řádně a včas nesplní své 
povinnosti uvedené v čl. VI. této smlouvy. Ustanovení bodu 15.4 této smlouvy se 
v takovém případě uplatní obdobně.  

VII. 
Vlastnické právo a nebezpečí škody 

7.1 Zhotovitel provádí dílo na vlastní nebezpečí. Zhotovitel nese nebezpečí škody na 
movitých i nemovitých věcech, které umístí nebo vytvoří v místě plnění za účelem 
provedení díla (budovy, technologie, stroje, infrastruktura a další). Pokud dojde ke 
zničení či poškození těchto věcí, je zhotovitel povinen takové zničené nebo poškozené 
věci na vlastní náklady nahradit či opravit tak, aby mohlo dojít k provedení díla za 
sjednaných podmínek podle této smlouvy, zejména ve stejné kvalitě, rozsahu a termínu. 
Stejným způsobem musí postupovat při poškození či zničení movitých a nemovitých 
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věcí, které jsou ve vlastnictví právnické osoby a jejichž funkčnost je nutná pro 
provedení díla. U věcí v majetku právnické osoby se postupuje v souladu s uzavřenou 
pojistnou smlouvou a příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. 

7.2 Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se sjednává, že v případě, kdy zhotovitel poruší 
svou povinnost odstranit po provedení díla veškeré jím umístněné a vytvořené movité i 
nemovité věci, které zůstávají ve vlastnictví zhotovitele z místa plnění, je objednatel 
anebo právnická osoba oprávněn na náklady zhotovitele tyto věci odstranit.  Na úhradu 
těchto nákladů může být užito zádržné uplatňované objednatelem ve smyslu odst. 5.4 
této smlouvy. Zhotoviteli nevznikají v této souvislosti vůči objednateli či právnické 
osobě žádné nároky z titulu vlastnictví k odstraňovaným věcem. Objednateli či 
právnické osobě nevzniká vůči zhotoviteli v souvislosti s odstraněním a případným 
zničením věcí, které mohou být ve vlastnictví zhotovitele, žádná povinnost nahradit 
hodnotu těchto věcí či jiná obdobná povinnost. Důvodem vyloučení odpovědnosti 
objednatele a právnické osoby je skutečnost, že zhotovitel tímto vyjadřuje svůj 
výslovný souhlas s odstraněním a případným zničením těchto věcí v případě, že poruší 
svou povinnost v rámci provádění díla tyto věci odstranit z místa plnění sám. 

7.3 Původcem odpadů vznikajících při provádění díla je zhotovitel, který rovněž nese 
odpovědnost za splnění veškerých povinností podle zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho 
prováděcích vyhlášek, a to včetně veškerých povinností v souvislosti s přepravou a 
likvidací nebezpečného odpadu. 

7.4    Zhotovitel se zavazuje zajistit a provést veškerá možná opatření k minimalizaci rizika, 
že při provádění díla podle této smlouvy nedojde ke vzniku škody na místě plnění díla 
ani jinde. 

VIII. 
Sankce 

8. l V případě prodlení zhotovitele s předáním díla v termínu uvedeném v čl. III. této 
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny 
díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

8.2 Právo objednatele požadovat náhradu případné škody není ustanovením o smluvní 
pokutě dotčeno. Objednatel může požadovat náhradu škody vedle nároku na zaplacení 
smluvní pokuty v plné výši. 

8.3 Objednatel má právo za každé jednotlivé porušení povinnosti zhotovitele, kterým 
budou naplněny důvody k odstoupení od této smlouvy, uplatnit vůči zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý den, po který trvá 
porušení povinnosti zhotovitele, a to až do doby odstoupení objednatele od této 
smlouvy. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že odstoupení od smlouvy nemá vliv 
na možnost uplatnění nároku na smluvní pokutu dle tohoto bodu smlouvy. 

8.4 V případě prodlení objednatele s úhradou faktur se objednatel zavazuje zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši určené v souladu s ustanovením § 369 Obchodního 
zákoníku. Tím není dotčeno ustanovení bodu 5.4 této smlouvy o možnosti výkonu 
zádržného práva. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že objednatel 
není v prodlení s úhradou faktur, pokud nejsou řádně splněny podmínky pro zaplacení 
faktur stanovené v čl. V. této smlouvy. 

8.5 V případě prodlení právnické osoby s plněním povinností popsaných v čl. IX. a XI. této 
smlouvy se termíny plnění zhotovitele prodlužují o dobu prodlení právnické osoby, 
ovšem pouze v tom rozsahu, ve kterém je prodlení právnické osoby v prokazatelné 
příčinné souvislosti se zpožděním s prováděním díla zhotovitelem podle této smlouvy a 
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plnění, které měla poskytnout právnická osoba, si zhotovitel nemůže opatřit sám bez 
vynaložení zcela nepřiměřených nákladů. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně 
informovat objednatele o prodlení právnické osoby, které způsobuje zpoždění 
s prováděním díla zhotovitelem.  

IX. 
Způsob provádění díla 

9.1 Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 550 a násl. Obchodního zákoníku, pokud 
není v této smlouvě dohodnuto jinak. 

9.2.    Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v souladu se všemi obecně závaznými právními 
předpisy a platnými normami, které se vztahují k předmětu plnění. 

9.3 Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat objednatele i právnickou osobu 
o potřebě provedení dalších činností, které nejsou specifikovány v nabídce zhotovitele. 
Takové další činnosti mohou být ze strany zhotovitele provedeny až po odsouhlasení ze 
strany objednatele, právnické osoby a příslušného orgánu státní správy s tím, že 
provedením takových dalších činností nesmí dojít k rozšíření celkového objemu prací 
vymezeného cenou za provedení díla uvedené v čl. II. této smlouvy v návaznosti na 
jednotkové ceny dílčích prací uvedené v rozpočtu. 

9.4 Zhotovitel se zavazuje udržovat komunikace, jakož i jiná místa užívaná v rámci plnění 
této smlouvy v čistotě a pořádku. V případě jejich znečištění či poškození těchto 
komunikací jakož i jiných míst je uvede na vlastní náklady do původního stavu. 

9.5 Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na pracovištích místa plnění a do jednoho 
měsíce po přejímce díla provést úklid místa plnění na své náklady. 

9.6 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník (dále jen „deník“) v souladu s vyhláškou 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006, o 
dokumentaci staveb a v souladu s ustanoveními tohoto bodu 9.6. (v případě rozporu 
mezi zněním vyhlášky a zněním této smlouvy má přednost znění vyhlášky): 

9.6.1 Do deníku bude pověřený zaměstnanec zhotovitele denně provádět záznamy o 
provedených pracích a všech skutečnostech rozhodných pro plnění smlouvy 
(zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, splnění 
sjednaných termínů, záznam a zdůvodnění případných odchylek od nabídky 
zhotovitele resp. realizačního projektu) odsouhlasených objednatelem, údaje 
nutné pro posouzení prací příslušným orgánem státní správy, údaje o 
vykonaných zkouškách a kontrole díla objednatelem v určitém stupni jeho 
provádění. Každý zápis bude potvrzovat supervizor. 

9.6.2 Zhotovitel si vyžádá podle bodu 9.8 této smlouvy ke všem zápisům v deníku 
stanovisko právnické osoby a dále supervizora, a to nejpozději do 
následujícího týdne po příslušném zápisu. Zhotovitel může poznamenat své 
vyjádření ke stanovisku právnické osoby, popř. supervizora, a to do  
3 pracovních dnů, jinak platí, že se stanoviskem souhlasí. 

9.6.3 Na první straně deníku budou uvedeni zástupci zhotovitele, supervizora  
a právnické osoby, kteří jsou oprávněni činit do něho zápisy a potvrzovat je. 
Dojde-li k rozporu mezi požadavky takto zapsanými, budou tyto řešeny 
v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran tak, aby nedošlo k prodlení 
s konečným termínem předání díla. 

9.6.4 Během pracovní doby zhotovitele musí být deník v místě plnění trvale 
přístupný oprávněným osobám. 
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9.6.5  Denní záznamy podepisuje pověřený zaměstnanec zhotovitele či jeho zástupce 
v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou 
předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden v následujícím 
pracovním dnu. 

9.6.6 Mimo osob uvedených v bodě 9.6.3 mohou provádět záznamy v deníku orgány 
státní kontroly, popř. jiné příslušné orgány veřejné správy. 

9.7 Způsob provádění technického dozoru bude upřesněn při předání místa plnění. 

9.8 V místě plnění bude vykonáván technický dozor právnické osoby. Pověřený 
zaměstnanec zhotovitele je povinen předložit mu denní záznam nejpozději následující 
pracovní den a odevzdat mu první průpis. Jestliže pověřený zástupce právnické osoby 
nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše to do 3 pracovních dnů do deníku s uvedením 
důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.  

9.8.1 Technický dozor právnické osoby sleduje zejména, zda práce jsou prováděny 
účelně a efektivně v souladu s realizačním projektem a příslušnými 
rozhodnutími orgánů státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací 
neprodleně upozorní zástupce zhotovitele a je oprávněn provést zápis do 
deníku. 

9.8.2 Dílčí sjednané termíny plnění se považují za splněné zápisem v deníku, který 
potvrdí pověřený zástupce právnické osoby. 

9.8.3 Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců při 
úkonech technického dozoru a učinit neprodleně opatření k odstranění 
zjištěných závad. 

9.9 Provádění prací zhotovitelem bude průběžně kontrolováno, a to zpravidla po určitých 
objektivně oddělitelných částech nebo stupních prací. Nevyzve-li zhotovitel 
objednatele a právnickou osobu ke kontrole prováděných prací na určitém stupni, je 
zhotovitel povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklady. 
Objednatel a právnická osoba musí být k prohlídce prací písemně vyzváni nejméně  
5 pracovních dnů předem. Nedostaví-li se k prohlídce prací, může zhotovitel 
pokračovat v další realizaci prací a příslušné práce zakrýt, objednatel pak hradí 
zhotoviteli mimo smluvní cenu náklady spojené s pozdějším odkrytím a zakrytím prací, 
bude-li tyto požadovat. Současně se o dobu provádění těchto prací prodlužuje termín 
sjednaný pro provedení díla. Ustanovení předchozích dvou vět, týkající se povinnosti 
objednatele k úhradě nákladů a prodloužení termínu sjednaného pro provedení díla, 
neplatí v případě, že se při dodatečném odkrytí zjistí, že zakryté práce nebyly 
provedeny ve sjednaném rozsahu a kvalitě. 

9.10 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele a právnickou osobu o veškerých 
prováděných zkouškách a dalších pracích, které mají zásadní význam pro kvalitu 
prováděného díla, a přizvat k nim zástupce objednatele a právnické osoby. 

9.11 Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a za pořádek na pracovištích místa plnění; 
zhotovitel odpovídá za účelné a efektivní provádění díla v požadované kvalitě a ve 
stanovených termínech. 

9.12 Zhotovitel bude respektovat případně vzniklé připomínky objednatele, supervizora  
a právnické osoby. 

X. 
Spolupůsobení právnické osoby 
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10. l Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky spolupráce dodavatele s právnickou 
osobou v rozsahu podle zadávacích podmínek. Zhotovitel zajistí, že uvedené předpisy 
budou dodržovat i jeho subdodavatelé. Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou v 
souvislosti s porušením uvedených předpisů v místě plnění. Zhotovitel je povinen 
upozornit právnickou osobu na všechny možnosti, které by mohly při jeho činnosti na 
pracovištích právnické osoby vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu 
technických zařízení a objektů. 

10.2 Při předání místa plnění mezi právnickou osobou a zhotovitelem ve smyslu bodu 3.1 
této smlouvy bude sepsán protokol, v němž uvedené osoby rovněž potvrdí vzájemné 
závazky v oblasti bezpečnosti práce. 

10.3 Práce při provádění díla nesmí omezit činnost právnické osoby a bezpečnost vlastního 
provozu ani okolí bez souhlasu právnické osoby. 

XI. 
Jakost a provedení díla 

11.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na své nebezpečí ve sjednané době, a co do kvality  
a rozsahu tak, aby vyhovovalo nabídce zhotovitele, podmínkám realizačního projektu  
a rozhodnutí příslušného orgánu státní správy. 

11.2 V případě, kdy nabídka zhotovitele, realizační projekt anebo rozhodnutí příslušného 
orgánu státní správy nestanoví blíže a ohledně těch vlastností díla, které nabídka 
zhotovitele, realizační projekt anebo rozhodnutí příslušného orgánu státní správy 
výslovně neupravují, je zhotovitel povinen dílo provést v nejvyšší možné kvalitě. 

XII. 
Přejímka díla 

12.1 Zhotovitel předá objednateli dílo formou přejímacího řízení. Úmysl o předání díla 
oznámí objednateli a právnické osobě písemně v dostatečném předstihu, nejméně však 
10 dnů předem. Po obdržení takového oznámení předloží právnická osoba příslušnému 
orgánu státní správy, který vydal správní rozhodnutí ukládající právnické osobě 
povinnost odstranit závadný stav a opatření k nápravě ekologických závad, závěrečnou 
zprávu o plnění realizačního projektu. Stanovisko příslušného orgánu státní správy 
vydané na základě závěrečné zprávy právnické osoby bude projednáno se zmocněnými 
zástupci objednatele za účasti zástupce zhotovitele na společném jednání. O výsledku 
projednání sepíše právnická osoba zápis, který podepíší řádně zmocnění zástupci 
účastníků jednání. 

12.2   Přejímacímu řízení musí předcházet veškeré další úkony vyplývající z dalších 
správních rozhodnutí a povolení vymezujících podmínky provedení díla – např. 
kolaudační souhlas vydaný v případech stanovených v zákoně č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
či kontrola dosažení limitů vyplývajících z vydaného Integrovaného povolení atd. 

12.3 Jestliže to výsledek jednání dle bodu 12.1 a splnění podmínek dle bodu 12.2 této 
smlouvy dovolí, zahájí se přejímací řízení. Na termínu převzetí díla se zhotovitel, 
objednatel a právnická osoba dohodnou. O předání díla a jeho převzetí právnickou 
osobou bude sepsán zápis, ve kterém se zejména uvede soupis předávaných dokladů, 
způsob předání díla, výsledek předání, pokyny a doporučení pro uživatele díla, soupis 
zjištěných vad, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, a termín vyklizení 
místa plnění. 

12.4 V případě zjištění vad díla sepíší o tom zástupci objednatele, právnické osoby a 
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zhotovitele zápis, ve kterém uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Právo na 
odstranění zjištěných vad uplatní objednatel v zápise o předání a převzetí díla. Kontrola 
odstranění vad bude provedena opět protokolárně. 

12.5 Zhotovitel je povinen na své náklady do 30 dnů po přejímce díla a odstranění 
případných vad upravit terén a provést úklid míst, na kterých svojí činností způsobil 
znečištění. 

XIII. 
Kontrola provádění díla 

13.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu provádění díla 
z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování technické dokumentace, 
harmonogramu prací a udržování úklidu. Kontrolu provádí objednatel prostřednictvím 
svých zmocněných zástupců a supervizora. Supervizorem nesmí být zhotovitel ani 
osoba s ním propojená ve smyslu ustanovení § 66a Obchodního zákoníku. Náklady 
spojené s činností těchto zástupců nese objednatel. Provádění díla může kontrolovat též 
zástupce pověřený ze strany MŽP na své náklady. 

13.2 Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky (vady provádění díla) je zhotovitel povinen 
napravit v souladu se smlouvou, zadávacími podmínkami a realizačním projektem. 
Připomínky dotýkající se bezpečného provozu zařízení a bezpečnosti pracujících bude 
zhotovitel respektovat okamžitě. 

13.3 Kontroly prováděné v průběhu provádění díla a jejich případné vyhodnocení nezbavují 
zhotovitele odpovědností z plnění smluvních povinností. 

13.4 Minimálně jednou za čtvrtletí se koná u právnické osoby kontrolní den. Zhotovitel se 
zavazuje zpracovávat pro kontrolní den dílčí zprávu o průběžném plnění této smlouvy, 
ve které budou zahrnuty výsledky jeho práce za dané období včetně dokladování stavu 
prováděných prací a stavu místa plnění, a to v rozsahu max. 10 stran v členění podle 
Směrnice. Zpráva bude vyhotovena a předána spolu se stanoviskem právnické osoby 
objednateli, MŽP, příslušnému orgánu státní správy, a objednatelovu supervizorovi 
vždy do 10 dnů po ukončení čtvrtletní práce na díle. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se 
kontrolních dnů organizovaných minimálně jedenkrát za čtvrtletí právnickou osobou. 

13.5 Operativní namátková kontrola pověřenými zaměstnanci právnické osoby a objednatele 
za účasti zhotovitele se bude konat zpravidla jedenkrát měsíčně. 

XIV.  
Odpovědnost za škody a náhrada škody 

14.1 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu způsobenou objednateli, právnické osobě nebo 
třetí osobě porušením svých povinností při plnění této smlouvy, zejména při provádění 
díla. Současně odpovídá za škody, které způsobili objednateli, právnické osobě či 
třetím osobám v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy jeho zaměstnanci 
nebo subdodavatelé porušením svých povinností. Náhrada způsobené škody se řídí 
příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. Vzniklá škoda se hradí v celém 
rozsahu.  

14.2 Zhotovitel se zavazuje do 10-ti dnů od uzavření této smlouvy předložit objednateli 
originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (včetně všech příslušných 
pojistných podmínek a případných dalších souvisejících ujednání) o pojištění 
odpovědnosti za škodu, kterou zhotovitel může svou činností i nečinností při plnění 
předmětu této smlouvy způsobit objednateli, právnické osobě, jakož i jakékoli třetí 
osobě (dále jen „pojistná smlouva“). Pojistná smlouva musí potvrzovat, že zhotovitel 
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má postavení pojištěného, případně spolupojištěného s obdobným rozsahem práv jako 
přímý pojištěný ve vztahu k pojistnému krytí jeho odpovědnosti a musí být uzavřená 
s renomovanou pojišťovací společností oprávněnou provozovat pojišťovací činnost na 
území České republiky. Pojištění musí být sjednáno za obvyklých podmínek, které 
budou zajišťovat komplexní pojištění zhotovitele za škodu, kterou může způsobit 
v souvislosti s prováděním díla, s ročním pojistným plněním minimálně ve výši 50% 
z ceny za provedení díla bez DPH dle bodu 2.1 této smlouvy, tj. [bude doplněno],- Kč 
(slovy: [bude doplněno] korun českých). Pojistná smlouva, příp. pojištění, musí být 
udržována v účinnosti po celou dobu trvání smlouvy. V případě, že objednatel shledá 
po doručení pojistné smlouvy takovou pojistnou smlouvu nedostatečnou z hlediska 
zajištění odpovědnosti zhotovitele ve smyslu tohoto bodu, písemně na to zhotovitele 
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5-ti pracovních dnů od doručení pojistné 
smlouvy, upozorní a vyzve jej ke zjednání nápravy včetně uvedení nedostatků, které 
v pojištění spatřuje, a lhůty pro odstranění nedostatků, která nebude kratší než 15 dnů. 
Zhotovitel se zavazuje odstranit objednatelem vytčené nedostatky v jemu stanovené 
lhůtě. V případě, že objednatel neshledá v pojištění nedostatky nebo nevyzve 
zhotovitele ve stanovené lhůtě k jejich odstranění, má se za to, že pojištění je 
dostatečné. Zároveň se zhotovitel zavazuje do 5 pracovních dnů od podpisu 
kteréhokoliv dodatku k pojistné smlouvě, nebo v případě uzavření nové pojistné 
smlouvy v rozsahu dle tohoto článku, doručit kopii takového dodatku či nové pojistné 
smlouvy objednateli. Zhotovitel je povinen plnit veškeré závazky z pojistné smlouvy 
plynoucí nebo s ní související a nezměnit v jakémkoliv ohledu podstatné podmínky 
pojistné smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Trvání pojistné 
smlouvy je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat. 

14.3 Zhotovitel se dále zavazuje v návaznosti na ustanovení bodu 14.2 této smlouvy 
informovat objednatele o uplatnění jakýchkoli nároků podle pojistné smlouvy 
v souvislosti s prováděním díla, jakož i průběžně informovat o průběhu vyřizování 
těchto nároků. Pro vyloučení pochybností se tímto stanoví, že zhotovitel je povinen 
domáhat se plnění na pojistiteli ohledně jakéhokoliv nároku uplatněného podle 
pojistné smlouvy v případě, kdy jej o to objednatel požádá. V případě, kdy zhotovitel 
nebude řádně plnit peněžité závazky související s pojistnou smlouvou, je objednatel 
oprávněn takové splatné závazky za zhotovitele splnit s tím, že cena (bez DPH) 
uvedená v bodě 2.1 této smlouvy bude snížena o částku rovnající se takto uhrazeným 
závazkům.  

14.4 V případě, že zhotovitelem je sdružení, vztahuje se povinnost a závazek předložení 
pojistné smlouvy, v rozsahu a s plněním, jak uvádí bod 14.2. a 14.3. této smlouvy, na 
každého člena sdružení, resp. členové sdružení jsou povinni předložit takovou 
pojistnou smlouvu, ze které bude vyplývat, že každý člen sdružení je ve vztahu 
k plnění předmětu smlouvy pojištěný v rozsahu, jak uvádí bod 14.2 a 14.3 této 
smlouvy. 

14.5 Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel řádně a včas 
nesplní své povinnosti uvedené v bodech 14.2 a 14.3 této smlouvy. Ustanovení bodu 
15.4 této smlouvy se v takovém případě uplatní obdobně. 

XV. 
Odstoupení od smlouvy 

15.1 Každá smluvní strana má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže okolnosti „vyšší 
moci”, jejichž existence byla druhé smluvní straně neprodleně písemně oznámena, 
trvají déle než 3 kalendářní měsíce a strany se ve smyslu bodu 20.6 nedohodly jinak. 

15.2 Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy: 
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a) jestliže prodlení zhotovitele s plněním termínů uvedených v čl. III. této smlouvy je 
delší než tři měsíce, a to z důvodů na straně zhotovitele; 

b) pokud zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení; 

c) v případě porušení ze strany zhotovitele jeho jakýchkoli dalších podstatných 
závazků dle této smlouvy. 

15.3 Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže je objednatel v prodlení s úhradou 
plateb po dobu delší než 3 měsíce, počítáno ode dne splatnosti faktury, jak je stanoveno 
v čl. V. této smlouvy. O dobu prodlení objednatele s úhradou faktur se prodlužuje 
termín předání díla. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že objednatel 
není v prodlení s úhradou faktur, pokud nejsou řádně splněny podmínky stanovené v 
čl. V. této smlouvy. 

15.4 Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně doporučeným dopisem 
podepsaným statutárním orgánem smluvní strany. Odstoupením od smlouvy zanikají 
všechna práva a povinnosti smluvních stran, avšak tímto nejsou dotčena ustanovení  
§ 351 Obchodního zákoníku. 

15.5 Kromě případů výslovně stanovených touto smlouvou či zákonem není žádná smluvní 
strana oprávněna od této smlouvy odstoupit, vypovědět ji či jiným způsobem 
jednostranně ukončit. 

XVI.  
Odpovědnost za vady a záruka 

16.1 Zhotovitel odpovídá za vady, které bude mít dílo v době jeho předání. 

16.2 Zhotovitel odpovídá za to, že provedené dílo bude vyhovovat kritériím stanoveným 
v příslušných rozhodnutích orgánů státní správy dle čl. I. této smlouvy. 

16.3 Zhotovitel odpovídá za to, že provedené dílo bude provedeno v souladu s touto 
smlouvou, příslušnými právními předpisy, nabídkou zhotovitele a realizačním 
projektem. 

16.4 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na kvalitu provedeného díla ve smyslu 
ukazatelů jeho kvality v souladu s čl. XI. této smlouvy v délce 2 let po řádném 
protokolárním předání a převzetí díla a odstranění případných zjištěných vad  
a nedodělků. 

16.5 Za vady způsobené na díle vnějšími vlivy a událostmi po předání díla, které zhotovitel 
nezapříčinil, zhotovitel neodpovídá. 

16.6 V případě postupu po etapách nese zhotovitel odpovědnost za provedenou činnost a za 
to, že neohrozí proveditelnost dalších (návazných) činností, resp. splnění sanačních, 
rekultivačních a časových parametrů nápravných opatření. 

XVII. 
Vady díla 

17.1 Odpovědnost za vady díla (faktické i právní) se řídí ujednáním smluvních stran v této 
smlouvě a ustanoveními Obchodního zákoníku s tím, že zhotovitel bere na vědomí  
a souhlasí s tím, že nároky objednatele z vad díla dle této smlouvy budou postoupeny 
na právnickou osobu. 

17.2 Pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u 
zhotovitele. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to faxem nebo 
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doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla zhotovitele uvedenou v záhlaví této 
smlouvy. 

17.3 Objednatel, resp. právnická osoba, je povinen v reklamaci vadu popsat a uvést, jak se 
projevuje. Současně navrhne přiměřenou dodatečnou lhůtu k odstranění vady. Tato 
lhůta může být upravena po dohodě smluvních stran. 

XVIII. 
Nároky z vad díla 

18.1 Nároky z odpovědnosti za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě  
a ustanoveními Obchodního zákoníku. 

18.2 Volbu mezi nároky plynoucími ze zhotovitelovy odpovědnosti za vady v závislosti na 
povaze porušení této smlouvy sdělí objednatel v reklamaci. 

18.3 V případě, že vada díla bude takového rozsahu či charakteru, že bude nutno vadu 
odstranit či začít odstraňovat ihned po jejím zjištění (z ekonomických, provozních, 
bezpečnostních, ekologických či jiných závažných důvodů) je objednatel oprávněn 
odstranit vadu sám na náklady zhotovitele, nezapočne-li s okamžitým odstraňováním 
vady zhotovitel, ačkoliv byl se záměrem objednatele v přiměřené lhůtě předem 
obeznámen. K úhradě vyvolaných nákladů objednatele může být užito zádržné 
v souladu s ustanovením bodu 5.4 této smlouvy, případně bankovní garance v souladu 
s ustanovením bodu 2.8. 

18.4 Jestliže vady díla jsou takového charakteru, kdy to nebrání užívání díla, jedná se o 
nepodstatné porušení smlouvy a objednatel uplatní nárok z odpovědnosti za vady podle 
§ 437 Obchodního zákoníku. 

18.5 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním vad bez zbytečného odkladu po obdržení 
reklamace a bude si počínat tak, aby vada byla odstraněna v nejkratším technologicky 
možném termínu. Ohledně průběhu odstraňování vad sepíší smluvní strany závazný 
podrobný časový a věcný rozvrh odstranění vad, který bude moci být měněn pouze na 
základě dohody smluvních stran. 

18.6 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol 
vystaví zhotovitel. Protokol musí obsahovat: 

- jména zástupců smluvních stran; 

- datum uplatnění reklamace a č.j. reklamace; 

- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění; 

- datum zahájení a datum ukončení odstranění vady; 

- celková doba trvání vady (od jejího zjištění do odstranění); 

- vyjádření, zda vada bránila v užívání díla ke sjednanému účelu; 

- stanovisko právnické osoby k obsahu protokolu; 

-  stanovisko supervize k obsahu protokolu. 

XIX.  
Ochrana důvěrných informací 

19.1 Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv obchodní a technické informace, které mu byly 
zpřístupněny v souvislosti s předmětem plnění této smlouvy, či informace obsažené 
v této smlouvě anebo poskytnuté mezi smluvními stranami v souvislosti s touto 
smlouvou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele a 
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právnické osoby a tyto informace nepoužije pro jiné účely než pro plnění této 
smlouvy. To neplatí pro takové informace, které objednatel sám veřejně třetím 
osobám zpřístupnil.  

XX. 
Ujednání o vyšší moci 

20.l Smluvní strany nebudou v prodlení se splněním svých smluvních závazků založených 
touto smlouvou, pokud by toto nesplnění bylo způsobeno okolnostmi vyšší moci a tyto 
okolnosti znemožní nebo podstatným negativním způsobem ovlivní plnění závazků dle 
této smlouvy, avšak pouze po dobu existence překážky vyšší moci nebo trvání jejích 
následků a pouze ve vztahu k závazku nebo závazkům přímo a bezprostředně dotčeným 
překážkou vyšší moci. 

20.2 Za okolnosti vyšší moci se pokládají takové události, které smluvní strana nemohla 
v době uzavření smlouvy předvídat, a které smluvní straně objektivně brání v plnění 
smluvních závazků. Za okolnosti vyšší moci se považují zejména válka, embargo, 
zásah státu nebo vlády, živelné události a generální stávka. Pro vyloučení pochybností 
smluvní strany sjednávají, že za okolnost vyšší moci se považuje též nemožnost 
pokračování v provádění díla z důvodu nezajištění rozhodnutí příslušných správních 
úřadů, kromě případů, kdy příslušná rozhodnutí nebyla zajištěna z důvodů na straně 
zhotovitele. 

20.3 Za okolnosti vyšší moci se nepovažuje zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadek 
výroby, nedostatek energie, nejsou-li rovněž způsobeny okolnostmi vyšší moci, dále 
pak neoficiální stávky a stávky omezené na jednoho podnikatele. 

20.4 Zpoždění způsobená vyšší mocí nejsou neplněním závazku a nedávají důvod 
k jakýmkoli požadavkům dle čl. VIII. této smlouvy. Prodlužují termín plnění závazků 
dle smlouvy pro každou ze smluvních stran, avšak pouze závazku nebo závazků přímo 
a bezprostředně dotčených překážkou vyšší moci a pouze po dobu trvání překážky 
vyšší moci nebo trvání jejich následků. 

20.5 Smluvní strana, která usiluje o osvobození od smluvních závazků z důvodů vyšší moci, 
musí neprodleně, nejpozději však do pěti dnů uvědomit druhou smluvní stranu a 
právnickou osobu o zásahu těchto okolností písemně (faxem). Oznámení faxem musí 
být neprodleně písemně potvrzeno. Stejným způsobem oznámí druhé straně ukončení 
trvání okolností vyšší moci. Smluvní strana dovolávající se vyšší moci musí druhé 
smluvní straně na vyžádání předložit důkazy o okolnostech vyšší moci, případně 
umožnit osobně se přesvědčit o vzniku těchto okolností. 

20.6 V případě trvání okolností vyšší moci po dobu delší než 3 měsíce mohou smluvní 
strany dohodnout další kroky s cílem nalézt vzájemně přijatelná řešení. Nedospěje-li se 
k žádné dohodě, má každá strana právo odstoupit od smlouvy. 

XXI.  
Ostatní ujednání 

21.1 Smluvní strany se zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci 
jejího předmětu plnění. K tomuto účelu se určí osoby odpovědné za plnění a vyřizování 
běžných záležitostí vyplývajících z této smlouvy. Měl-li by být okruh těchto osob 
některé ze smluvních stran rozšířen nebo změněn, sdělí takovou skutečnost daná 
smluvní strana druhé smluvní straně neprodleně. 

21.2 Obě strany se zavazují nejpozději při ukončení smlouvy vrátit druhé straně veškeré 
písemnosti, které jí náleží. 
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21.3 Případné spory smluvních stran vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se 
budou řešit přednostně smírnou cestou. Nepodaří-li se smírného řešení sporu 
dosáhnout, jsou k řešení příslušné soudy. 

21.4 Pokud předmětem prací byly i geologické práce podléhající vyhlášce Ministerstva pro 
životní prostředí č. 368/2004 Sb., o geologické dokumentaci, ve znění pozdějších 
předpisů, je třeba geologické práce a její výsledky zaregistrovat. Zhotovitel se zavazuje 
učinit na své náklady veškeré nezbytné kroky s tímto související. Zhotovitel vloží 
výsledky do databáze SEKM-Systém evidence kontaminovaných míst. Veškerá 
dokumentace o těchto pracích (technická, finanční, administrativní apod.) se ukládá u 
právnické osoby. 

21.5 Zhotovitel bere na vědomí, že právnická osoba by měla zhotoviteli poskytnout veškerá 
povolení, souhlasy, atd. (zejména vstup na místo plnění a provádění prací dle této 
smlouvy) a poskytnout mu veškerou nezbytnou součinnost v průběhu provádění díla a 
v průběhu získávání příslušných administrativních povolení a rozhodnutí. Zhotovitel se 
zavazuje informovat objednatele o všech případech, kdy mu právnická osoba 
neposkytla součinnost nezbytnou k provádění díla dle této smlouvy (včetně součinnosti 
předpokládané článkem X. této smlouvy). 

21.6 Smluvní strany tímto dále výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn veškerá svá 
práva a pohledávky vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní postoupit na třetí 
osoby nebo je započíst proti jakékoliv pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

21.7 Smluvní strany využívají výhradně písemné formy vzájemné komunikace, přičemž 
doručování písemných dokumentů probíhá osobně či prostřednictvím kurýrní služby či 
držitele poštovní licence. Adresou pro doručování jsou sídla smluvních stran. 

XXII. 
Subdodavatelé 

22.1  Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatel), kterou 
uvedl jako subdodavatele ve své nabídce zhotovitele. V tomto případě však zhotovitel 
odpovídá za činnost subdodavatele tak, jakoby dílo prováděl sám. 

22.2  Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění 
všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo. 

22.3  Změna v osobě subdodavatele podléhá souhlasu objednatele. Využil-li zhotovitel 
v zadávacím řízení možnosti prokázat splnění části kvalifikace podle ustanovení § 51 
odst. 4 zákona o veřejných zakázkách prostřednictvím subdodavatele, pak v případě 
změny v osobě takového subdodavatele je zhotovitel povinen prokázat objednateli 
splnění kvalifikace v daném rozsahu rovněž u nového subdodavatele. 

22.4  Změnu v osobě subdodavatele je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit 
právnické osobě. 

22.5  Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvede 
subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % nebo v případě 
významné veřejné zakázky více než 5 % z celkové ceny veřejné zakázky, nebo z části 
ceny veřejné zakázky uhrazené objednatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba 
plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. 

22.6  Zhotovitel předloží seznam subdodavatelů podle odst. 22.5 této smlouvy nejpozději do 
60 dnů od splnění smlouvy, nebo do 28. února následujícího kalendářního roku 
v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok. Má-li subdodavatel formu akciové 
společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá 
hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem 
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předložení seznamu subdodavatelů. 

XXIII. 
Závěrečná ustanovení 

23. l Strany se zavazují vzájemně se informovat o změnách zápisů v obchodním rejstříku do 
5 dnů od jejich zápisu v obchodním rejstříku.  

23.2 Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy smluvních stran vzniklé na jejím 
základě ustanoveními Obchodního zákoníku.  

23.3 V této smlouvě uváděná plnění ve dnech se rozumí dny kalendářní, pokud není 
výslovně uvedeno, že se jedná o dny pracovní, kterými se rozumí pondělí až pátek 
s výjimkou státních svátků.  

23.4 Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí mít formu písemných číslovaných 
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, jinak jsou neplatné. Úprava podle 
bodu 10.7 není považována za změnu smlouvy podle tohoto odstavce. 

23.5 Tato smlouva je sepsána v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel 
obdrží čtyři a zhotovitel dva stejnopisy. 

23.6. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy je nebo se stane či bude shledáno 
neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném 
právními předpisy) platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy. 
Smluvní strany této smlouvy se v takových případech zavazují nahradit neplatné anebo 
nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do 
nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl 
záměr ustanovení, jež má být nahrazeno. 

23.7 Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele uveřejnit v souladu s ustanovením 
§ 147a zákona o veřejných zakázkách:  

- tuto smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků; 

- výši skutečně uhrazené ceny podle této smlouvy; 

- seznam subdodavatelů zhotovitele. 

23.8 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
Účinnost smlouvy končí dnem řádného předání díla bez vad a nedodělků. 

Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato 
smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz 
čehož připojily obě smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 
 
V Praze dne [bude doplněno] 
 

V [bude doplněno] dne [bude doplněno] 

Za Českou republiku – Ministerstvo financí Za [bude doplněn název zhotovitele] 
 
 
 
 
_____________________________ 
[bude doplněno jméno] 
[bude doplněna funkce] 

 
 
 
 
________________________________ 
[bude doplněno jméno] 
[bude doplněna funkce] 
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Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: Ing. Jana Holasová 

Za právní správnost odpovídá: Mgr. Radek Kocourek 





















































C E S K A  I N S P E K C E
z t v ( )  t  N l H ( )  P R O S T ' R E D I

Oblastni inspektor6t Brno
Lieberzeitova 14. 614 00 Bmo
tel. :  545 545 I I  l .  fax: 545 545 100
lC: 4l 69 32 05. e-mail :  publ ic@bn.cizp.cz.ru'n,.cizp.cz

Spisov6 znadka 09 1 4806/09
C 1.: ctZv t 47 | I oov I sRo I /09 1 4806.00 I /09/BVA
V Brnd dne:24.8.2009

Rozhodnuti

eesk6 inspekce Zivotnfho prostiedi (dale teZ CllVl,jako piislusny sprdvni org6n podle
ust. $ 104 odst. (1) a ust. $ 112 zdkonad,.2541200l Sb., o vod6ch ao zmdnE n6kteqfchz6konfr
v platndm a irdinndm zndni (drile jen vodni zitkon), rozhodla z drivodu nezbl,tnosti iejeni
krajnd nal6havdho stavu v souladu s ustanovenimi $ 101 pism. c) a $ 102 odst. (3) z6kona d.
50012004 Sb., spr6vni ied, ve znEni pozddj5fch piedpisfr (dfle jen spr6vni irid) a soudasnE
podle ustanoveni $ 42 odst. (2) vodniho zitkonao n6vrhu ridastnika iizeni

Nrlzev : COLORLAK, a.s.
Sidlo : Tovirni 1076,686 02 Star6 Mdsto
Ieo :49444964
(dale teL ridastnik)

takto:

l. Lhrita pro plndnf opatieni stanovend rozhodnutim ClLp d,j.47lOOvl06344J6.A3rc6t-VA
ze dne 15.12.2006, kter6 nabylo pr6vni moci dne 18.1.2007 (d6le jen rozhodnuti) se m6ni tak,
Ze termin ke splndni opatieni k n6pravd pod bodem d. 2 rozhodnuti, kterd zni:
Provdst sanaci kontaminovan6 zeminy uvniti areS.lu zdvodu ve Stardm Mdst6 na n6sleduifci
cflovd parametry:

Polutant Uvniti are6lu
(mg/kg suS.)

aromatick6uhlovodiky BTEX 500

se prodluZuje do 31.12.2012.

2. Dopliuje se znEni textu opatieni k ndpravE uvedenych v privodnim rozhodnuti za ridelem
odstrandni krajnE naldhavdho stavu o bod d. 4 rozhodnuti,ktery zn[:
Zahdjeni sanadnfch pracf v rozsahu jiZ projednanl, a schv6lend projektovd dokumentace
dokondenf Shnace, kter5. ieSi komplexni odstrandni stard ekoio gicke zdtEZe.

Termin: do 60 dnri od nabyti prdvnf moci tohoto rozhodnuti.



3. Doplrluje se zn6ni textu opatieni k ndpravd uvedenych v ptvodnim rozhodnuti za irdelem
odstran6ni krajn6 nal6havdho stavu o bod d. 5 rozhodnuti,ktery znf:
Po ukondeni sanace zpracovat odborne zhodnoceni provedendho sanadnfho z6sahu spojend
s aktualizaci analyzy rizik vinanych na zbytkovou kontaminaci uvniti a vnd are6lu z6vodu ve
Stardm Mdst6.

Termin: do 6 mdsicri po ukonienf sanace.

Piitom zahdjenim sanadnich praci dle bodu d. 2 tohoto novdho rozhodnuti je pokradoviini
sanadnfho zdsahu podle odsouhlasend a schv6lend projektovd dokumentace .,Dokondeni
sanace v oblasti Homiho zfryodu spolednosti COLORLAK. a.s., Star6 Mdsto" (zpracov6no
fitmou SITA CZ a.s., Praha, 06/2008).
Toto novd rozhodnuti CtZp 'uydane z dtrvodu urychlendho ieseni krajnd naldhav6ho star,.u
v souladu s ust. $ 102 odst. (9) spr6vniho i6du br6ni r,ykonatelnosti vyroku pivodniho vy5e
citovandho rozhodnuti v dand vdci, jehoZ lhrita ke splndnf se prodluZuje.

OdrivodnEnf:

Dne 18.8.2009 b9z t,4. podal ridastnik iizeni COLORLAK, a.s. se sidlem Tov6mi 1076,
686 02 Star6 M6sto, IC: 49444964 na CIZP Z6dost o obnor,u spr6vniho iizeni rozhodnutf dj.
47lOOy/0634436.03106/BVA ze dne 15.12.2006 a o doplndni zn6ni textu opatienf k n6pravd
uvedenfch v tomto ptivodnim rozhodnuti s cilem ie5enf krajnd nal6hav6ho star,u. Tato Z6dost
byla evidov6na pod dislem podacim 471091073144 dne20.8.2009.

V zddosti fdastnika podepsand statut6rnim z6stupcem je uvedeno - citujeme:
,,Firma Earth Tech CZ s.r.o. zajiSt'uje na zikladd realizadni smlour.y (,. 04233-2009-452-5-
0025194-01-001-X00186 ze dne 19. 1.2009 jako gener6lni dodavatel ochranne sanadni
derp6ni v are6lu COLORLAK, a.s. Ochrann6 sanadni derpdni probih6 dle platndho rozhodnuti
efZp Ot Bmo d. i.471OOV10634436.03/06/BVA ze dne 15.12.2006naz/ikladd schvdleneho
Realizadnfho projektu ochranndho sanadniho derpdni v are6lu spolednosti COLORLAK, a.s.
Ochrannd sanadni derp6ni je nutno zajistit do vyb6ru dodavatele a zahitjeni praci vedoucich k
odstrandnf stard ekologickd ztiELe, kterd budou realizov6ny na zikladd, r,ysledkt projednand a
schvdlene Studie proveditelnosti a projednan6 a schv6lend Proiektove dokumentace
dokondeni sanace.
VySe uvedend rozhodnuti eIZP OI Brno nabylo pr6vni moci dne 18.1.2007 a byly vndm
stanoveny n6sledujici opatieni k ndpravd:

1. Provdst sanaci podzemnich vod uvniti a vnd aredlu zdvodu ve Stardm Mdstd na
n6sleduj ici cilor,6 parametry:

Polutant Uvniti are6lu
(pe/l)

VnE are6lu
(pg/l)

sumachlorovanrichuhlovodikri CIU 900
sumaaromatickfchuhlovodikir BTEX r 000 1 5 0
pq[cllorovane bifenyly PCB a

J 0 ?



VndjSi hranice aredlu z6vodu je definov6na monitorovacimi vrt5, py-tn, PJ-9,PV-20 a PV-21.
Termfn ukondenf sanadniho z6sahu: 3l. 12.2012.

2. Prov6st sanaci kontaminovane zeminy uvniti are6lu zdvodu ve Stardm Mdstd na
n6sledujici cilov6 parametry:

Polutant
Uvniti areSlu
(me/ke suS.)

aromatickeuhlovodikv BTEX 500

Termin ukondeni sanadniho ziisahu: 31. 12.2010.

3. Zaiistit postsanadni monitoring kvality podzemnich vod uvniti i vnd are6lu zflodu
v ukazatelich ClU, BTEX po dobu 24 mdsicfi od ukondeni sanadniho zdsahu r,'detnosti 4x
rodnd.
Termin ukondenf monitoringu: 31. 12.2014.

Na z6klad6 znepokojivdho zvy5eni koncentraci rizikovych Litek (BTEX) v monitorovacich
vrtech v prostoru Dolniho ziryodu prezentovan6ho na 26. kontrolnim dnu konanem 19.5.2009
byly sanadnf firmd uloZeny zdpisem n6sledujfci pr5.ce a opatieni:

t urychlen6 pievzorkor,dni monitorovacich objektti v terminu do 5. 6. 2009
' ovdieni hydraulickd ridinnosti derpanych vrtri horniho uziivdru formou

krStkodobd derpaci zkouiky
' piedloZenf n6vrhu dal5iho postupu na ztrkladd vysledku vzorkovdni a derpaci

zkouSky

Vysledky vy5e uvedenych praci byly piedloZeny ve form6 zfwEredne zprir,ry .,Vyhodnocenf
praci zadanych 26. kontrolnfm dnem v are6lu podniku COLORLAK, a.s." z dervna 2009 a
projedndny dne 8.7.2009 za ridasti z6stupcri nabyvatele, ClLp OI Brno, Krajskeho riiadu
Zlinsk6ho kraje, KHS Zlinskdho kraje rizemniho pracoviStE Uherske Hradi5td. M6U Uherskd
Hradi5t6, MdU Stard M6sto a sanadni firmy. Zitroveit obdrZel nabyvatel k tomuto materi6lu
stanovisko WZp dj. 56154/ENVl0gl2405l730l0glFP ze dne 10.8.2009. Byly zji5t6n5,
ndsleduj ici zisadni skutednosti :

' qi,sledky realizovand hydrodynamick6 zkou5ky svdddi o tom, Ze hydraulickd
baridra plni v dtsledku intenzivni kolmatace rystroje, obsypu vrtri
a horninov6ho prostiedf v okolf derpanych objektfi svoji funkci pouze
v omezen6 mfie a neni schopna pii dandm minimalizovandm rozsahu
ochranndho sanadniho derpdni zabritnit migraci rizikovych ldtek do okoli
zilmove lokality

' vzorkoviinfm v kvdtnu 2009 byl potvrzen rostouci trend koncentraci BTEX ve
vrtech na odtokov6 linii z Horniho zivodu (napiiklad zvySenf koncentraci
BTEX ve vrtu SV-28 278650 Fg.l-r vcervnu 2008 na 118330 Fg.l-r vkvdtnu
2009, vrt PV-68 a PY-73 viz d6le) i v prostoru Dolniho z6vodu (zvySeni
koncentraci BTEX ve vftu SV-23 z <I 1,:,g.1-t v zdYi 2008 na 4053 prg.l-l
v kv6tnu 2009, zvy5eni koncentraci BTEX ve vrtu SV-26 z <l p,g.l-' v zitii
2008 na 5836 pg.l-' v kv6tnu 2009, zvy5eni koncentraci BTEX ve vftu PJ-8 z
952 pg.l- l  v zit i i  2008 na 31 I I  pg.l-r v kv€tnu 2009)

r v prostoru vrtu PV-68 dochini vlivem sniZend fdimosti hydraulickd sanadni
bari6ry k riniku masivnfho znedi5t6nf BTEX (navySeni hodnoty zbiezna 2005
235300 pg.l- '  na 2272 000 pg.l- '  vkvdtnu 2009). kterd je moZnd sledovat

-)



mimo are6l coLoRLAK, a's' aLv prostoru autobusove zasti'ky(r,r1 pv-73 vevzdi'enosti 50 m koncentrace BTEX 3 r7r pg.l-rj 
" v lsor

' pii st6vajicfm rezimu ochranneho sanadnilio-t erpanimfize dojit v kr6tk6 dobdk op6to'nd kontaminaci 
iiz oy.u'**y.r, prorro. 

- 
u k migraci \,ysocerozpustnych rizikovych r6tek do SirSfho ot oti,a;*oue Lr.}iryI ve smdru migrace toxickj'sh BTEX jsou piimo ohrozeny okolni pozemkyvvrobniho are6ru ve vlaitnictvi z:arvanl":il: ;r,i.]1"?or"mf s vysokymsrupnem ochrany (evropsky vyznamnit rokarita e;;tk Jrrr._u NATURA

#i.Hf,*dn6 
oblast prirtzene ukr,'rulace 

""a ciioioV - Kvarrdr ieky

Tfo r'ySe uvedend skutednosti poklid6 nablvatel s ohledem na i,ysokd riziko Skod naZivotnfm prostiedi aokolnfchpor!*"i.rr .utruJ;e-nui.nuoy stav. Ten je nutno bez odkladuiesit tak' aby nedoslo kohrozeni )aruui 
".ob;j;ho-i .ousednim arer'u, skod na slozk6chzivotniho prostiedi a na majettu nuul.mt"le a i jinych suljgr<1rr Nabyvater si je v6dom toho,2e vodni z6'kon 

Y"a 
p:j"3 krajnd naldhaw sta,rlri"*trc b1.z nrrjeti urychlenych opatienfk nriprav6 hrozf iak znehtdnoc..ri doruuudnich ,1;sf"Jf<,: s.anadnich praci,tak vy5e popsan6

;X'#;tT:#:f,:TJf;*jili lut'o r.,u;ne"nulJhuov ,tuu ," ,noaii vsichni ridastnrci
Resenfm krajnd naldhavdho stavu je urychlend zahf\eni.sanadnfch pracf v rozsahu jiLprojednand a schv6lend ProjektouJ iotu-.nru.. il#neeni sanace, tilJ .esi komprexniodstrandni stard ekologickd )atezr.- zuhajeni sanadni.rr o*"i podle .it uai"r,erro projektu byznamenalo fsporu finandnich ptord"it,i, k#"j;.i nezbyrnd ,vynaklad6ny na pr6ce
:"T;i"u"tno' 

pieviiZnd ochranndh'o .tu.ukt"* (o.hru;i sanadni derpiini, kterd probi he iiz 3

Y niryaznosti na lysledky doposud provedenych sanadnich a monitorovacfch praci, z6pisz jedndni konaneho 
- 

d"" ti..zoog 
^ 

' 
; 

"I""-re 
stanovisko MZp dj.s6ls4lENvt0s/240s173010g/FP t ay2-19!,i!* ioiuou;.-e obnovu spr'vnho iizenirozhodnuti efip ot Brno d' i. +l/oov/0634436.0stoatwaze dne r5. r;. iaoe rkterd bylovyd6no podle ust' $ 42 odst' 2 ,'oaniho-zao:T I p"ai. s"ror pfsm. c) zftkonai. 500/2004 sb..spr6vni iiid' ve zndni po"'rlejsich preofisri, ve smyslu r-eny terminri a doprn6ni textu opatienik ndpravd uvedenych u pt'uoattitt-roztodnuti , .itr* i"r*i krajnd naldhavdho star,u takto:

1' zaha'ieni sa'adnich praci v rozsahu jiZ projednand a schv6lene projektovddokumentace dokondenf sanace, ktera resi kimplexni odstranEniltare ekologickdziftEle' v termfnu do 60 dnri.od nabytf p.auni-.o"i sprdv'iho rozhodnuti.2' Prodlouzeni terrnfnu pro ukond",ri ,unu".-r.ontu,oino vane zemiHy uvniti are6luz6vodu v bodd 2 rozhodnutf do 3 1.12.2012
3' Po ukondeni sanace zptacovatodbonid zhodnocenf provedendho sanacnfho zrisahuspojend,saktualizaci analyzy.rizik vazany;h;; zbykovou konraminaci uvniti avn€ areiilu ziivodu v terminu do 6 mdsfc,: po utorreeni sanace.

Bod l '  a 3' pfivodnfho rozhodnuti etZp otBrno d. i.47loov/0634436.03/06/BvAze dne15. 12. 2006 navrhu.ieme ponechaf bJ-e*zmdny..,



K Z6dosti o obnovu sprdvniho iizeni a doplndni zndni textu opatieni k n6pravd byly iIZp
k dispozici n6sledujici podklady:

1. Smlouva o rihradd nrikladfi vynaloZenych na vypoi6dfni ekologickych z6vazk& (,.
25194 se v5emi zm6nami a dodatky.
Zitpisy z kontrolnich dni sanace.
RozhodnutiCIZP oI Bmo d. j .47|oov10634436.03i06/BVA ze dne 15.12.2006.
Zfwdredn| zprhva ,,Vyhodnoceni praci zadanych 26. kontrolnim dnem v are6lu
podniku COLORLAK, a.s." z dervna2009.
Zapis z jednttni dne 8.7.2009 ve Stardm Mdst6.
Stanovisko MLp dj.56|54/ENV/09/240517301091Fp ze dne 10.g.2009 k
,,vyhodnoceni praci zadanych 26. kontrolnfm dnem v are6lu podniku
COLORLAK, a.s.".
Studie proveditelnosti a projektov6 dokumentace ,,Dokondeni sanace v oblasti
Horniho zdvodu spolednosti COLORLAK, a.s., Stare Mdsto" 20612008. vdetne
jejfho schv6lenf dotdenymi org6ny.

8. Ziwdredn| zpriva,,Realizace sanadnich praci v are6lu zilodu COLORLAK a.s.,
Star6 Mdsto,2002 - 2008" (Eadh TechCZ s.r.o., praha, 09lZ0Aq.

9- Souhlasn6 r1'j6dieni piisluSnych orgrinri stS.tni sprily k Z6dosti ridastnika o obnow
sprdvniho Yizeni:

- Mdstsky fia{ Uherskd Hradi5td, OZP ze dne l9.srpna 2009 pod dj.2p
60188t2009rc.

- ' Krajskf fiad Zlinskdho kraje, OZPaZem, odddleni vodnfho hospod6istvi ze
, dne 19.srpna 2009 pod d,j.KUZL 5702612009,

- Krajsk6 hygienick6 stanice Zlinskdho kraje se sidlem ve ZlinE, irzemni
pracovi5td Uh. HradiStd ze dne i8.8.2009,

- M6sto Star6 Mdsto, odbor spr6r,y majetku aZP ze dne 19.8.2009 pod dj.
MeUSIW0504212009.

elZp na zdkladd dlouhodob;fch znalostf o lokalit6 a v5ech dostupnych podkladri konstatuje, Ze
dle piedloZene zixlredne zprixy,.Vyhodnoceni praci zadanych 26. kontrolnim dnem v are6lu
podniku COLORLAK,a.s." z d,ewna2009 zde 'do5lo kr,^-frazndmu zhor5eni stall zejmdna
tim, ie:

- vrty tvoiici hydraulickou bari6ru na odtokovd linii z Homiho z6vodu
COLORLAK, a.s. plnf svou funkci ien v omezen6 miie a dochdzi skutednd
k migraci kontaminantri BTEX do okolf lokality mimo zdrojovou oblast,

- vzorkovdnim podzemni vody byl potvrzen velmi vyrazny n6rrist
koncentracf BTEX ve vftech na odtokovd linii z Homiho zflodu a tim i
n6rfist koncentraci v jiL \ysanovanych ploch6ch,

- hrozi kontaminace pozemkfi sousednfho vy-robniho areflu, ktery vlastni
zahranidnf majitel,

- dochini mj. k ohroZeni evropsky vyznarnnd lokality,,eert'6k..a
- ke znehodnoceni dosavadnfch qfsledkfi sanace a dosud vynaloZenych

finandnich prostiedkfr na likvidaci t6to ekolo gicke zitELe.

Za celou dobu sanace bylo dle Ziwdrednd zpr6vy z 0912008 (podklad d. 8) odtdZeno derp6nim
a ventingem 17503 kg BTEX a 1800 kg BTEX zgravitadniho odludovade ve formE volnd
faze. Piitom zbytkovd znedi5t6ni v zemindch a podzemni vodd v aredlu zdvodu dinf dle
vypodtfi je5t6 l7 840 kg BTEX.

2.
3 .
A
T .

5 .
6 .

7.



S ohledem na skutednosti r1,5e uvedene a fakt,
vyznamnd rtzika pro tuto lokalitu v k.ir. Stare
z hlediska toxicity a mobility zixaLn6.

Le bez urychlendho ieieni tohoto
M6sto spojen6 s kontaminaci BT

BTEX dosahuji vy55i rozpustnosti napi. proti ropnym l6tkdm, a proto jejich
z nesaturovan€, z6ny do podzemnich vod a nAslednyi' transport podzemni vodou je
rozs6hly. Pokud nebude kontaminace BTEX urychlend a bez pieru5eni odstrandna lze
odekiivat, Ze se bude situace neustdle zhor5ovat - trval;i rinik znedi5tdni BTEX mimo
'uybudovanou hydraulickou bari6ru, kterd plnf funkci jiZ jen v omezend miie. ohroZov6ni
okolnich lokalit a dalSi.
S dosaZenirn ciloqfch limitri stanovenych rozhodnutim ifZp bude trvale odstrandno riziko
souvisejici se starou ekologickouziltlZi a nedojde k omezeni vyuLiti kontarninovandho uzemi
v are6lu z6vodu COLORLAK, a.s. i mimo ndj.

Na z6klad6 qf5e uvedenych skutednosti, bylo Z6dosti irdastnika o obnovu spr6vniho
iizeni rozhodnuti t,i. 471OOY10634436.03/06/BVA ze dne 15.12.2006, kter6 nabylo pr6vni
moci dne 18.1.2007 a o doplndni zndni textu opatieni k n6prav6 r,yhovdno a bylo rozhodnuto
tak, jak je uvedeno vy5e.

Pouienf o odvol6nf:

Proti tomuto rolhodnuti se lze dle ust. $ 81 a n6sl. spr6vniho i6du odvcllat do 15ti dnri ode dne
jeho dorudeni h Ministerstvu Zivotniho prostiedi, odboru vykonu st6tnf spr6r.y VIII, pod6nim
udindnym v podtu 2 stejnopisri u eeskd inspekce Zivotnfho prostiedi, oblastniho inspektor6tu
Bmo, odddleni ochrany vod, Lieberzeitova 14,614 00 Brno.
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Ing. Jindiich Mike5
ieditel

Rozddlovnfk:
Do vlastnich rukou: 1. fdastnik

Na vEdomf: (po nabl.ti pr6vni moci)
2. Ministerstvo financi CR, odbor 45. Letensk6 15. Praha I
3.MLP in OpS. Vr5ovick6 65. Praha 10
4. MdU Uherske Hradi5td, Svatov6clavsk6 568, 686 70 Uh. HradiStd
5. M6sto Stard Mdsto. n6m Hrdint 100. 686 03 Stard Mdsto
6. KU Zlinsk6ho kraje, Tf. T. }ati21,76190 ZIin
7. Kraiskf hygienick6 stanice Zlinskdho kraje se sidlem ve Zlin6, UP Uh. Hradi5t6,

Franti5k6nsk|144" 686 01 Uh. Hradi5td
s. R-eZp
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COLORLAK. a.s.

Tov6mi 1 076
686 02 Stard Mdsto

L I

NaSe znaika Vyi zule I inka: Misto a datum

47/OOV/0634416.03/06/BVA Pohuneki2LtT tsrno, 15 121006

Rozhodnuti

Cesk6 inspekce Zivotniho prostiedi. oblastni inspektordt Brno. odddleni ochrany vod (d6le.ien

eZf;, lato piisluSny org6n podle ust. $ l0'1 ods1. 1 a ust. S 112 ziikona d. 25412001 Sb.. o vodtich a
o zmini ndkteriich zikont (vodnf zdkon). r'c zndni pozddisich piedpistr (d6le jen vodni z6kon).
podle ust. { 101 pism. c) zikona d. 500i200'+ Sb.. spr6r'ni i6d vc zndni pozddjSich piedpist (d6le

ien snriivni irid).

rozhoduje

ve sm\slu ust. $ I02 odst. 3 a 8 spr6r,niho iiidu o ndvrhu tiastnika iizeni

\6zs :  COLORLAK, a.s.
Sidlo :  Tov{rni  1076,686 02 Star6 M6sto
Ia : 19111964
(dale jen iaastnik)

takto:

l l i i r ta stanoverrd rozhodnut im C/p. Ot Brno dj .  7 lOVl8938l99lPh ze dne 21.9.1999 r ' i izeni
r,edendm pod sp.zn. 0634.+36/06 (ddlcjen ..rozh,rdnuti") se mdni tak. Ze termir.ry ke splndni opaticni
k n6pravd dle r', roku bodu 1.. 2. a ,1. rozhodnuti. kterd zni

L Provdst sanaci podzemnich vod uvniti areiilu a vnd aredlu zdvodu vc Stardm Mdstd na
n6slcdujici cilovd parametry:

uvniti arerilu ;rg/l vn6 areiilu pg/l

chlorovan6 uhlovodik1 900
aromatickd uhlol  odiky BTEX I  .000 150
pol.vchlorovane bil'enyl1'PCB 3 0.3

Vndjii hranice areilu z6r.'odu jc definovdna tnonitorovacimi vrty PV-19. PJ-9. PV-20 a PV-21.
se prodluZuje do 31.12.2012



2. Provdst sanaci kontaminovani zeminy uvniti areiilu zdvodu le Stardrn Mdstd na nasledujici
cilovd parametry:

aromatickd uhlovodikl' ts 1L,X 500 mg/kg suS.
se prodluZuje do 31.12.2010

1. Zalistit postsanadnf monitoring kvalitl podzemnich vod uvniti i vnd are6l ziivodu
v ukazatelich ClU. BTEX po dobu 24 mdsicri od ukondeni sanainiho zdsahu v detnosti 4 x
rocne.

se prodluZuje do 31.12.2014

Toto rozhodnuti v souladu sust. \ 102 odst. 9 spr6vniho i6du brdni rl konatelnosti vy'roku
rozhodnuti, .jehoZ lhita se prodluZuje.

Odfivodndni:

Dnc 8.1 1.2006 podala spolednost COLORLAK. a.s.  se sidlem Stard Misto na CIZP OI Brno
Z6dost o posunuti terminu realizace ndpravnych opatieni ulo2enich k odstrandni stari ekologicki
zhtELe v aredlu i mimo aredl zrivodu COLORLAK. a.s. ve Starim Misti rozhodnutim a IZP a j.
T lOV l8938l99lPh ze dne 21.9.1,999. kter6 nabylo privni moci dne 21.10.1999. Lhritv pro pln6nf
opatieni k n6pravd ve vlroku rozhodnuti byll,ptivodnd stanovenl takto:

1. Provdst sanaci podzemnich vod uvniti areiilu a vnd arcdlu zivodu ve Stardm Mdstd na
n6slcduj ici cilc'"'d pararrretn :

ur r.riti areiilu pg' I vni areilu pLgrl
chlorovand uhlovodik1 900
aromatickd uhlovodikl  BTEX 1,000 150
poll.chlorovane bifen111 PCB 3 0.3

Vndj ii hranicc arcdlu z6r'odu j e definor 6na monitoror ac imi vrt) PV- 1 9. PJ-9. PV-20 a PV-21 .
l 'crmin ukonicni  sanace: 3 l .  l1.100-+

2. Provdsr sanaci  kontaminovand zeminr urni l i  aredlu zdvodu re Starem Mdstd na ndsleduj ic i
cilovd parametry :

aromatickc uhlovodikl BTEX ,i00 mg/kg suS.
Termin ukondeni sanadniho zasahu: I  L 11.2002

3. Bude provedena enkapsulace ohniska zncdi5tini zcmin PCB r,prostoru mezi budovami
Yodojemu (obickt  d.  l l3) .  r ' l i robnou aerosol i t  (objekt d.7) a plotem zi i rodu. i - imitni
konccntrace PCB pro hranici enkapsulace dini 20 mgrkg suS.

fermin: 30.6.2001

4. Zajistit postsanadni monitoring kvaiitl podzemnich vod uvniti ivnd areil zdvodu
v ukazatelich ClU. BTEX po dobu 14 mdsicir od ukondeni sanadnfho zdsahu v detnosti 4 x
roind.

5. Po vybudovdni uzaviendho prostoru dle bodu 3. zajistit monitorovini koncentraci PCB
v podzemni vodd ve vrtu PV-63 po dobu l0let v detnosti 2 x roin6.



K Zddosti [rdastnik iizcni doloZil n6sledujici dokumenty. kterd jsou nezblrnd pro rldiini novdho
rozhodnuti podle ust. $ 101 pism.c) spriivniho iiidu ve vdci odstrandnf starych ekologickl'ch Skod
v areiilu i mimo areiil irdastnika iizcni r,e Starem Mdstd:
1/ Srnlouva 25/94 tikajici se ekologicklch ziv azkfi mezi COLORLAK,a.s. a Fonderr narodniho
majetku se v5emi dodatky
2/ Rozhodnut i  d. j .  7/OV/893 8/99r 'Ph ze dne I1.9,1999
3/ Aktualizacc analyzy rizrka vypracovand lirmou ENVI-AQUA s.r.o. v 07/ 2005
4/ Oponentni posudek AAR vlpracor ani' tlrmou XANTE s.r.o. Zlin
11 7,6nis z ooonentniho iizeni AAR zc dnc I L10.2005
o, l,adost o vldanr noveho rozhodnuti s prodlouZenim lhut k odstran€ni SEZ ze dne 7.11.2006
7/ Stanovisko supervize k terminu ukonceni sanace ze dne 1.1 1.1006 {R\Dr.  Frant i iek Pastuszer.)
8/  Stanovisko MZP, odbor ekologick.  ch ikod ze dne 11.I  1.1006 e . j .  1966 -10 06 F P. cr idovanem
na CIZP.OI Brno pod sp.zn. 0634436.02 06 BVA

l 'odle \  101 pism. c) spr i ivniho i i idu. c i tu jeme: . .Prordst nrr \e i izeni  a rrdat nore rozhodnut i  ve vEci
lzc tehd1,. jestliZe novd rozhodnuti z r'62n(ch divodu d..datcini stantrr i nebLr zmeni dobu platnosti
rTebo riiinnosti rozhodnuti anebo lhutu ke splndni p.,rirrostr nebo dodateand povoli plndni
ve spldtkiich. popiipadi po aAstcch: zkraccni dobl platnosti nebo ucinnosti rozhodnuti anebo lhiitl'
ke splndni povinnost i  jc moZnd pouzc tehd1. stanovi- l i  tuto mo2nost z6kon.. ."

O l '1 'd ini  nol 'dho rozhodnut i  poZadal f iastnik i izeni  CIZP dopisem ze dne 7.11.2006.
evidovandm dne 8.11.2006 pod zn. 0631136.01 06. re kterdn.r  uvi id i  ndsleduj ic i  dtvody pro
prodlouZcni termint splndnf opalieni k ndpravi uloZenych v rozhodnuti ilZp e ..j .
TiOVl8938/99/Ph ze dne 21.9,1999. c i tu jeme:

. .Firma Earth i -ech CZ s.r .o.  Pi 'a i ro i ' .a i izu. :  na zel i l le .nJ, .u ' .  I  - .  , I l , :  0036r-1001-l l l -S-
0025/94-01-001-S 00032 ze dne 1.7.2002 s objednatelem FNM CR sanaci stard ekologick6 ziitdZe
v are6lu z6r'odu i mimo areil ziivodu COLORLAK. a.s. ve Starim Mist6. JednA se o starou
ekologickou zdtEL (  dis lo ekologickd smlouvr '15 9.1 ze dne 21.4.1994 ve zndni dodatktr) .  ktcr6 byla
dcflnor'6na kontaminacf zemin a podzemnich vt d uvniti a vnd areilu ziivodu BTIIX. TK. ClU, NEL
a  PCB.
Sanace podzemnich vod pokraduje do soudasnd doby v takovim rozsahu (podle schvileneho
real izadniho projektu r ,detnd metodicklch znin i .  1.2.3).  abt bl lo zabr6ndno rrrzsi ieni
kontarninace do jiZ vydi5t6ndho Lizemi. Sanace probih6 bcz pieruSeni i po vypr5eni termuru
stanor.endho rozhodnutim itZp Ot Brno (tj. 31.12.2004). na lokalird jsou realizor'6ny nab\l atelem
prrr iJclnc k.rrr t rolni  drrr  za i r iasr i  VF. supenizc.  \ ,42P. CIZP. KI"  Zl inskeho kraje.
Za celou dobu sanace od roku 1995 bl lo na lokal i t6 separor '6no 17 400 kg BTEX. Tomu
odpovidaj ic i  mnoZsn i  oddcryani podzemni vodr dini  cca 85 000 m' .
l:nkapsulacc ohr.riska znediitEni zemin PCB b1'la ukondcna r,08/2005 z6vdrednou zpriivou,
v souiasnd dobi probiha i 0- ti let. monitoring.

Zid6me tfmto podle ust. .s 101 pism. c) ziikona d. 500/2001 Sb.. spr6r'ni i6d o prodlouZeni terminu
rozhodnuti d.j. 7/OV/8938/99lPh ze dne 21.9.1999 na odstranEni stari ekolosickd ziit6Ze uvniti a
vnd are6lu COLORLAK. a.s. Stari Misto takto:

-  bod d. L rozhodnut i .  prodlouZeni do 31.12.2012
- bod d. 2.  rozhodnut i .  prodlouZeni do 31. i2.2010
- bod i. 3. rozhodnuti. beze zmEn bylo iikondeno v 08.2005
-  bodd .4 . rozhodnu t i . p rod louZen ido3 l . l 2 .20 l4  (24mds ic r i po  ukonden i  sanace )
- bod d. 5. rozhodnuti, beze zmin - probih6



Tr.rto Z6dost odrivodiujeme :
1/ Na z6kladE vysledktr z probihajicich kontrolnich dnri b.vlo prfrbdZni odl.raleno dalSi nadlimitni
znediitdni saturovan6 26n1 . DopliikovJ'm pn-izkumcm provcdcn. m sanadni firmou v iijnu 200:l byla
zjiStdna masivni ohniska znediitdni mimo dosud sanovan! prostor. Tato ohniska znedi5tdni BTEX
saturovand z6ny byla zbilancoviina na cca 8 000 kg zbytkovdho znediil6ni.
2/ \I dervenci 2005 b1la provedena firmou ENYI-AQUA s.r.o. Bmo aktualizace analyzy rizika"
ktera prokiizala. 2e dosud ur addna bilance znediStini je vdtii neZ v ptrvodnd ur'6d6nd dokumentaci a
stiivaiicim zptisobem proradinf sanatnich praci nelze tuto lokalitu na po2adovand paramctr)'
dosanovat. \'vpoact zbllkor eho mnoZstvi znedi5tini BTEX v saturovand zond b11o AAR stanoveno
na l4 000 kg BTEX.
3/ Celkor j  prubih sanadnich pracf b1l  l imitor in pomalymi krokv Fondu narodniho majctku
voblast i  jednot l ivych procesnfch Llkonr i  vobdobf 1995 ai .  2001 (r  tdto souvislost i  obdrZel
nablvatel sankci od CIZP,OI Bmo za neplndni rozhodnuti - ze dne 21.9.2001 ve r,- ii 20 000 Kd.
protoZe nebyla v terminu rozhodnuti provedena enlapsulace zemin znediStdn_ ch PCB).
.li Po celou dobu sanadniho zdsahu nebyly prdce pieruSenl a zdsluhou zutastnEnjch subjcktfr
nedoSlo k erpedici zneaiStCni za hranice definovane projektem sanainiho terp6ni."

CIZP Z6dosli ucastnika iizeni r. tomto rozhcdnuti vvhov6la v plnem rozsahu s ohledem na
skutednost. Ze oddiileni realizace iriastnfk nezavinil.

Timto novvm rozhodnutrrn se ru! i  purodni r t rzhodnut i  r ldane C'tZP.t l l  Brno. (X)V pod d. j .
7 /O \ '  89 i8  99 'Ph  ze  dne  I  L9 .1999 .

Poudeni  o  odvol6n i :

Proti tomuto rozhodnuti se miZete dle ust. $ 8l a n;rsl spri.r':riho ilCti od., oliit dr.r 1 5ii dnfr ocie dne
jeht '  duruieni  k \ { in istersnu Zirotniho prost iedi .  odbt,ru r)konu st i tn i  sprd\ ' }  VII I .  Kosmonautu
10.771 Olomouc poddnim ui in inlm r ptrdtu I  stejnopisu u Ceske inspelee Tir , r tn iho prost iedi .
oblastniht ,  inspekttrratu Brntr .  oddc! leni  rrchran\ '  \  od. Lieberzei tor a I  - { .  6 l  -1 00 Brnq;

L L r f \ _ L

Inc. J indi ich \ l ikei

i cdrruci oddElenf ochranv r, od
trblastniho inspektoriitu Brno

Rozd6lovnik:
Do vlastnich rukou: Lirdastnik iizeni - adresat
Na r'6domi: (po nabl.ti prdvni moci)
2. Nlisto Uherskd Hradiit6. r.odoprdvni Liiad
3. Mdsto Stard M6sto
4 .  \ 4 ln l s t c rs t \o  l r nanc r  (  R . , ' Jho r  45 .  Le tensk r  15 .  P raha  I
5,  MZP aR OES. VrSovickr i  65. Praha 10

-,6..Earth Tech CZ s.r.o. . Trojskii 92.Praha1
7 .  K I  

'  
Z l i nskeho  k ra je .  l i .  l ' .  Ba t i  I  I  l l t n .  oZP  aZ

8. Krajsk6 hygienickd stanicc se sidlem r e Zline
9. R-EIZP
10.  Spis

Vypraveno dne:
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