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Smlouva o společné investici 

 

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů („OZ“), mezi následujícími smluvními stranami:  

 

1. Město Řevnice 

IČO:    00241636 

sídlem:   nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30 Řevnice  

zastoupeno:   Ing. Tomášem Smrčkou, starostou 

 

a  

 

2. Obec Zadní Třebáň 

IČO:    00234028 

sídlem:   Na Návsi 6, 267 29 Zadní Třebaň 

zastoupena:   Markétou Simanovou, starostkou 

 

a 

 

3. Obec Hlásná Třebáň 

IČO:    00233234  

sídlem:   Karlštejnská 150, 267 18 Hlásná Třebaň 

zastoupena:   Ing. Tomášem Snopkem, starostou 

 

(každý samostatně jako „Smluvní strana“, společně pak jako „Smluvní strany“). 

Preambule 

(A) Smluvní strany mají společný záměr na rozšíření již existující čistírny odpadních vod („ČOV 

Řevnice“) ve městě Řevnice za účelem odvedení odpadních vod z území všech Smluvních stran; 

(B) Investorem a vlastníkem ČOV Řevnice bude město Řevnice; 

(C) Náklady na úpravu stávajících zařízení ČOV Řevnice ponese v plné výši pouze město Řevnice. 

Obec Zadní Třebáň a obec Hlásná Třebáň přispějí městu Řevnice finanční prostředky na 

náklady vynaložené na nové rozšíření ČOV Řevnice. Investiční příspěvky obce Zadní Třebáň a 

obce Hlásná Třebáň jsou zřejmé z dokumentu nazvaného „Předpoklad nákladů rozšíření ČOV 

Řevnice a zajištění vlastnicko-provozního modelu vodárenské infrastruktury“, který tvoří 

Přílohu č. 1 této Smlouvy; 
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(D) ČOV Řevnice je umístěna na pozemku parc. č. 1375/47, kat. ú. Lety u Dobřichovic, a po jejím 

rozšíření bude mít celkovou kapacitu 6 103 obyvatel (tj. dle sledování skutečného zatížení ČOV 

Řevnice 4 800 EO); 

(E) Pro město Řevnice bude v ČOV Řevnice vyčleněna kapacita 4 500 obyvatel; 

(F) Pro obec Zadní Třebáň bude v ČOV Řevnice vyčleněna kapacita 1 130 obyvatel; 

(G) Pro obec Hlásná Třebáň bude v ČOV Řevnice vyčleněna kapacita 473 obyvatel; 

(H) Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí při realizaci rozšíření ČOV Řevnice tak, jak 

tento záměr vyplývá z předchozích odstavců. 

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o společné investici 

(„Smlouva“).  

1. Předmět Smlouvy 

1.1. Předmětem této Smlouvy je stanovení postupu budoucí realizace a financování rozšíření ČOV 

Řevnice. 

1.2. Předmětem této Smlouvy je dále stanovení obecných zásad budoucího způsobu provozování 

ČOV Řevnice.  

2. Postup financování  

2.1. Smluvní strany se zavazují ke společné investici. 

2.2. ČOV Řevnice bude rozšířena pro celkovou kapacitu 4 800 EO, přičemž postup realizace 

rozšíření je následující:  

 úprava stávajících stavebních konstrukcí a technologie; 
 vybudování nových stavebních objektů a technologie;  
 úprava povolení k nakládání s odpadními vodami, provozních a kanalizačních řadů. 

2.3. Obec Řevnice prohlašuje, že požádala v lednu roku 2016 o dotaci z OPŽP na projekt „Rozšíření 

ČOV Řevnice a kanalizačních řadů“. Obec Řevnice dále prohlašuje, že jí byla z OPŽP na projekt 

„Rozšíření ČOV Řevnice a kanalizačních řadů“ na základě této žádosti poskytnuta dotace ve výši 

63,75 % z uznatelných nákladů. Smluvní strany prohlašují, že byly seznámeny s obsahem 

veškeré dokumentace týkající se žádostí o dotace z OPŽP dle článku 2.3 shora.  

2.4. Předpokládané celkové náklady na rozšíření ČOV Řevnice činí 24 311 000 Kč bez DPH (blíže viz 

Příloha č. 1 této Smlouvy). Tato Příloha č. 1 obsahuje i popis rozsahu a rozpočet dosud 

vynaložených nákladů. 

2.5. Tyto předpokládané celkové náklady zahrnují náklady na kompletní přípravu a realizaci, a to 

náklady vynaložené na následující položky:  

 zajištění průzkumných prací; 
 úpravu stávajících zařízení; 
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 dostavbu nových zařízení; 
 řešení balastních vod; 
 posílení přívodu elektrické energie; 
 výkon inženýrské činnosti; 
 zpracování kompletní projektové dokumentace včetně příloh a souvisejících nákladů; 
 žádost o dotaci včetně administrace žádosti; 
 administrace zadávacích řízení; 
 výkon technického dozoru stavebníka a výkon autorského dozoru; 
 odborná pomoc při zajištění vlastnicko-provozního modelu čistírny (založení družstva); 
 ostatní náklady. 

2.6. Nedílnou součástí této Smlouvy je rovněž i její Příloha č. 2, která obsahuje vyplněný Výkaz 

výměr a položkový rozpočet stavby tak, jak byl v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele 

stavby předložen vybraným dodavatelem, společností ZEPRIS s.r.o., se sídlem Mezi Vodami 

639/27, 143 20 Praha 4, IČO 251 17 947. 

3. Investiční příspěvek 

3.1. Vlastníkem ČOV Řevnice bude i po jejím rozšíření město Řevnice. Obec Zadní Třebáň a obec 

Hlásná Třebáň se zavazují přispět městu Řevnice na náklady na rozšíření ČOV Řevnice investiční 

příspěvek, který vyplývá Přílohy č. 1 této Smlouvy (Předpoklad nákladů rozšíření ČOV Řevnice 

a zajištění vlastnicko-provozního modelu vodárenské infrastruktury).  

3.2. Poskytnutím investičního příspěvku nevzniká obci Zadní Třebáň a obci Hlásná Třebáň žádné 

vlastnické právo ke stávající ani nově budované infrastruktuře. 

3.3. Poskytnutím investičního příspěvku obci Zadní Třebáň a obci Hlásná Třebáň naopak vzniká 

právo na: 

 rezervovanou kapacitu dle článku 4 dále; 
 společně s dalšími Smluvními stranami uplatňování vlivu na provozování ČOV Řevnice 

prostřednictvím společné obchodní korporace dle článku 5 dále; 
 jednu tarifní oblast pro provozně související vodovody a kanalizace. 

3.4. Obec Zadní Třebáň a obec Hlásná Třebáň se zavazují, že budou investiční příspěvek hradit 

bezhotovostním převodem na bankovní účet města Řevnice vedený výhradně za účelem 

financování rozšíření ČOV Řevnice, č. 388051399/0800 vedený u České spořitelny a.s., a to na 

základě zálohových faktur vystavených městem Řevnice, přičemž tyto faktury budou vystaveny 

se splatností 30 dní. 

3.5. Úhrada investičního příspěvku dle tohoto článku 3. Smlouvy bude probíhat postupně, 

a to prostřednictvím zálohových faktur odvozených od skutečně vynaložených nákladů. Město 

Řevnice bude vystavovat zálohové faktury v pravidelných intervalech, a to obvykle zpětně 

čtvrtletně (první zálohová faktura bude za celé období od zahájení realizace do podpisu této 

smlouvy). Město Řevnice provede zpětně za příslušné období vyúčtování tak, že za dané 

období sečte částky všech přijatých faktur (daňových dokladů) a vystaví zálohové faktury; obci 

Zadní Třebáň ve výši 12,5 % z celkové součtové částky za dané období a obci Hlásná Třebáň ve 

výši 5,3 % z celkové součtové částky za dané období. Procenta z celkové součtové částky za 
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dané období byla pro účel zálohových faktur stanovena jako předpokládaný podíl příslušné 

Smluvní strany z celkových nákladů na rozšíření ČOV Řevnice po odečtení předpokládané 

dotace, ponížený o 20 %. Zálohové faktury budou doručeny obcím Zadní Třebáň a Hlásná 

Třebáň vždy do 10. dne prvního kalendářního měsíce následujícího po příslušném období. 

3.6. Konečné vyúčtování investičního příspěvku bude provedeno po ukončení zkušebního provozu 

rozšířené ČOV Řevnice, a to v souladu s touto Smlouvou (zejm. pak jejím článkem 6.3 dále).  

3.7. V rámci jednotlivých skupin nákladů dle Přílohy č. 1 této Smlouvy (přímé realizační náklady, 

náklady spojené se zpracováním projektové dokumentace a inženýrskou činností, náklady na 

zajištění dotace, autorský dozor, odbornou pomoc při zajištění vlastnicko-provozního modelu 

ČOV Řevnice, ostatní náklady) může dojít ke konečnému vyúčtování i dříve, než jak je uvedeno 

v předchozím článku, vždy však po ukončení příslušné souhrnné činnosti.   

3.8. Smluvní strany jsou oprávněny v rámci vyúčtování (zálohového i konečného) předkládat své 

připomínky a zbývající strany jsou povinny se k nim vyjádřit, a to v termínu do deseti (10) 

pracovních dní. Vznikne-li spor ohledně vyúčtování, budou jej Smluvní strany řešit dle článku 

7 této Smlouvy. 

3.9. Smluvní strany se dále dohodly, že budoucí investiční náklady ponesou následujícím 

způsobem: 

 náklady na běžnou obnovu – pouze město Řevnice (hrazeno z nájemného); 
 ostatní náklady, jestliže si je Smluvní strany vždy vzájemně odsouhlasí, zejm. náklady 

vynaložené na modernizaci, náklady související se změnou legislativy, potřebou snížení 
provozních nákladů, snižováním vlivu na okolí atd. – společně všechny Smluvní strany, 
a to poměrným způsobem dle rezervované kapacity. 

3.10. V případě, že město Řevnice jako investor a vlastník ČOV Řevnice nezajistí včasnou realizaci 

ČOV Řevnice, tj. dokončení stavebních prací a uvedení do zkušebního provozu  v termínu do 

31.10.2019 a obec Zadní Třebáň a obec Hlásná Třebáň nebudou moci ČOV Řevnice využívat ani 

jeden kalendářní rok po uplynutí původně plánovaného termínu dokončení, jsou obce Zadní 

Třebáň a obec Hlásná Třebáň oprávněny od této Smlouvy odstoupit a zároveň je město 

Řevnice povinno vrátit bez zbytečného odkladu zaplacené investiční příspěvky. 

4. Rezervovaná kapacita 

4.1. Rezervovaná kapacita na ČOV Řevnice (pozn.: pro odstranění případných pochybností nikoli na 

kapacitě přepravní trasy – kanalizační stoky) každé ze Smluvních stran odpovídá počtu 

napojených obyvatel uvedenému v Preambuli této Smlouvy. 

4.2. Smluvní strany konstatují, že naplnění rezervovaného podílu bude posouzeno dle množství 

a složení odpadních vod převzatých do kanalizace města Řevnice a převzatých od dopravců 

z objektů nenapojených na kanalizaci a jejich nátoku do ČOV Řevnice. Využití rezervovaného 

podílu bude posuzováno samostatně v jednotlivých ukazatelích množství a složení odpadní 

vody, na něž byla ČOV Řevnice dle projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení 

zpracována. 



 
 
 
 

 
Smlouva o společné investici  5/8 

 
 

4.3. Bližší podrobnosti způsobu předávaní odpadních vod jsou a/nebo budou upraveny 

v samostatných Dohodách vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací.  Vzorová 

podoba Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací tvoří Přílohu č. 3 této 

Smlouvy.  

4.4. K překročení rezervovaného podílu může dojít pouze se souhlasem všech Smluvních stran. 

4.5. Projeví-li o to Smluvní strany shodně zájem, mohou si mezi sebou dodatečně prodávat 

kapacitu ČOV Řevnice, a to za cenu v místě a čase obvyklou.  

5. Způsob zabezpečení provozování 

5.1. Smluvní strany se dohodly, že za účelem společného čistění odpadních vod na rozšířené ČOV 

Řevnice společně založí obchodní korporaci (družstvo). Obec Zadní Třebáň a obec Hlásná 

Třebáň získají na nově založeném družstvu vlastnický podíl. Bližší podrobnosti založení a 

fungování družstva budou upraveny samostatnou smlouvou. 

5.2. Ve smyslu výše uvedeného zájmu na zajištění společného bezpečného a plynulého provozování 

ČOV Řevnice Smluvní strany deklarují, že v jejich společném zájmu může být vytvoření jedné 

tarifní oblasti pro vodovody a kanalizace spolu vzájemně provozně související. To znamená, že 

pokud obec Zadní Třebáň a/nebo obec Hlásná Třebáň požádá za předem dohodnutých 

podmínek o vytvoření jedné tarifní oblasti, město Řevnice takovému požadavku vyhoví. 

5.3. Další podrobnosti způsobu provozování budou upraveny v příslušných dokumentech týkajících 

se obchodní korporace (družstva).  

6. Další práva a povinnosti Smluvních stran 

6.1. Obci Zadní Třebáň jsou známy závazky Smluvních stran plynoucí z čerpání dotačních 

prostředků od Státního fondu životního prostředí ČR („SFŽP“). Vědoma si této odpovědnosti, 

obec Zadní Třebáň se zavazuje do konce zkušebního provozu rozšířené ČOV Řevnice připojit na 

kanalizaci nejméně 640 obyvatel, aby byla splněna příslušná část podmínek poskytnuté dotace. 

Smluvní strany společně vyvinou maximální možnou součinnost, aby byla minimalizována 

jakákoli rizika související s čerpáním této dotace (zejm. riziko udělení sankce). 

6.2. Obci Hlásná Třebáň jsou známy závazky Smluvních stran plynoucí z čerpání dotačních 

prostředků od SFŽP. Vědoma si této odpovědnosti, obec Hlásná Třebáň se zavazuje do konce 

zkušebního provozu rozšířené ČOV Řevnice připojit na kanalizaci nejméně 215 obyvatel, aby 

byla splněna příslušná část podmínek poskytnuté dotace. Smluvní strany společně vyvinou 

maximální možnou součinnost, aby byla minimalizována jakákoli rizika související s čerpáním 

této dotace (zejm. riziko udělení sankce). 

6.3. Pro případ, že v rámci projektu rozšíření ČOV Řevnice vzniknou jakékoli mimořádné náklady, 

zavazují se Smluvní strany, že budou tuto situaci řešit s cílem dosáhnout vzájemně spravedlivé 

dohody, přičemž nadále platí, že podíl na těchto nákladech bude odpovídat podílu kapacity 
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ČOV Řevnice stanovenému dle Přílohy č. 1 této Smlouvy. Mimořádné náklady převyšující o více 

než 10 % původní výši nákladů určenou na nové rozšíření ČOV Řevnice musí být odsouhlaseny 

všemi Smluvními stranami.  

6.4. Město Řevnice je povinno sjednat bez zbytečného odkladu po kolaudaci ČOV Řevnice pojištění 

vodohospodářského majetku vybudovaného dle této Smlouvy.  

6.5. Každá Smluvní strana odpovídá druhé Smluvní straně za škodu způsobenou porušením 

povinností z této Smlouvy, ledaže prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi 

vylučujícími odpovědnost. 

6.6. Tato Smlouva může být ukončena písemnou dohodou Smluvních stran. 

6.7. Každá ze Smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit při zvlášť podstatném porušení 

Smlouvy písemným oznámením adresovaným zbylým Smluvním stranám v případě, že Smluvní 

strana, která zvlášť podstatným způsobem porušila Smlouvu, neodstraní závadný stav ani 

v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, která jí byla poskytnuta. Za přiměřenou lhůtu pro 

odstranění závadného stavu se považuje max. 60 dnů. Odstoupení od Smlouvy je účinné 

doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně. 

7. Řešení sporů 

7.1. Všechny spory, které mohou vzniknout z této Smlouvy, budou řešeny především jednáním 

Smluvních stran. Smluvní strany se shodují v tom, že je v jejich zájmu rychlé a spravedlivé 

řešení sporů vzniklých z této Smlouvy, a že vynaloží veškeré úsilí k vyřešení případných sporů 

mimosoudní cestou. 

7.2.  Pokud se zástupci Smluvních stran na řešení sporu nedohodnou do 30 dnů od doručení 

oznámení jedné Smluvní strany o existenci sporu druhé Smluvní straně, může kterákoliv 

Smluvní strana předložit spor k rozhodnutí expertovi, na kterém se všechny Smluvní strany 

společně dohodnou, nebo příslušnému soudu. 

7.3. Expertovi budou předkládány výhradně záležitosti, které v sobě zahrnují významnou míru 

technického a/nebo finančního uvážení, jsou čistě technické a/nebo finanční povahy 

a u kterých výsledek rozhodování má významný dopad na řešenou otázku, kterou nelze časově 

odkládat. 

a) Expertem může být ustanovena fyzická osoba s vysokoškolským vzděláním 

(technické, ekonomické či právní) s odbornými zkušenostmi v oblasti sporu a s délkou 

praxe v příslušném oboru po dobu minimálně 5 let. Tato osoba musí být způsobilá 

k právním úkonům a bezúhonná, přičemž její zkušenosti, odborné znalosti a morální 

vlastnosti musí poskytovat záruku zajištění řádného a spravedlivého řešení sporu, 

které nejlépe vyhoví duchu a účelu Smlouvy. 

b) Expert musí být nezávislý, tj. musí jím být pouze taková osoba, která se neúčastnila 

událostí, které předcházely sporu, a to až do chvíle předložení sporu tomuto 

expertovi. 
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c) Rozhodnutí experta bude pro Smluvní strany závazné a konečné a bude obsahovat 

náležité odůvodnění s uvedením skutečností, které byly brány v potaz.  

d) Náklady a odměnu experta nesou všechny Smluvní strany rovným dílem, bez ohledu 

na obsah rozhodnutí experta. 

7.4. Všechny spory, které nebudou řešeny expertem dle článku 7.3 výše nebo těch, které se 

nepodaří odstranit jednáním, budou rozhodnuty příslušným soudem. 

8. Doložka platnosti právního úkonu 

8.1. Uzavření této Smlouvy schválila Rada města Řevnice dne [doplnit] ve smyslu § 102 odst. 3 zák. 

č. 128/2000 Sb., o obcích (viz zápis č. [doplnit] z jednání Rady města Řevnice ze dne [doplnit]), 

ve smyslu § 41 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, a dále Zastupitelstvo obce Zadní Třebáň 

dne [doplnit] (viz zápis č. [doplnit] z jednání Zastupitelstva obce Zadní Třebáň ze dne [doplnit]) 

a Zastupitelstvo obce Hlásná Třebáň dne [doplnit] (viz zápis č. [doplnit] z jednání Zastupitelstva 

obce Hlásná Třebáň).  

9. Závěrečná ujednání 

9.1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato Smlouva může být bez jakéhokoliv omezení 

zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Řevnice, obce Zadní Třebáň a obce Hlásná 

Třebáň na síti Internet, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany 

prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 

§ 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 

dalších podmínek. 

9.2. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti ani důvody bránící uzavřít tuto 

Smlouvu. 

9.3. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi Smluvními stranami. 

9.4. Změny a dodatky této Smlouvy lze sjednat jen po vzájemné dohodě Smluvních stran písemnou 

formou. 

9.5. Tento smluvní vztah se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů.  

9.6. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných 

oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž všechny Smluvní strany obdrží po jednom 

vyhotovení. 

9.7. Smluvní strany této Smlouvy prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, 

že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 

a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém 

jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 
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9.8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:  

Příloha č. 1: Předpoklad nákladů rozšíření ČOV Řevnice a zajištění vlastnicko-provozního 

modelu vodárenské infrastruktury 

Příloha č. 2: Výkaz výměr a položkový rozpočet stavby 

Příloha č. 3: Vzorová podoba Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů 

a kanalizací 

 

Za město Řevnice:  

V Řevnicích ………………. 2019 

 

 

……………………………………………… 
Město Řevnice 

Ing. Tomáš Smrčka 

starosta 

Za obec Zadní Třebáň: 

V Zadní Třebani …………… 2019 

 

 

…………………………………………….. 

Obec Zadní Třebáň 

Markéta Simanová 

starostka 

Za obec Hlásná Třebáň: 

V Hlásné Třebáni ………… 2019 

 

 

…………………………………………….. 

Obec Hlásná Třebáň 

Ing. Tomáš Snopek 

starosta 

 

 


