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Provádění zákonné kontroly, údržby a opravy přenosných a pojízdných hasících
přístrojů v roce 2019-2020

I. Smluvní strany
Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
Jejímž jménem jedná:
Ředitel AKIS
brigádní generál Ing. František RIDZÁK
Bankovní spojení
Číslo účtu:
Kontaktní zaměstnanec:

+42
e-mail:
Adresa pro doručování korespondence:
Agentura komunikačních a informačních systémů, Vítězné náměstí 5, Praha 6 – Dejvice, 160 01
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

EKOHAS s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80778
Sídlo: Blanická 4219/4, 628 00 Brno
IČ: 02270480
DIČ: CZ02270480
Zastoupená: Mic jednatelem společnosti
Bankovní spojení
Číslo účtu:
Kontaktn
tel.: +42
e-mail:
datová schránka
Adresa pro doručování korespondence: náměstí Osvobození 117, 753 61 Hranice 4-Drahotuše
(dále jen „zhotovitel“)
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podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)
uzavírají na veřejnou zakázku, zadanou v elektronickém nástroji NEN pod systémovým
číslem: N006/19/V00000077, tuto rámcovou dohodu (dále jen „smlouva“).

II. Účel smlouvy
2.1 Účelem smlouvy je zabezpečení požární ochrany a požární prevence.

III. Předmět smlouvy
3.1 Předmětem smlouvy je:

a) závazek zhotovitele provádět zákonné kontroly, údržbu a opravy přenosných
a pojízdných hasicích přístrojů v souladu se zákonem Sb. o požární
ochraně a prováděcí vyhláškou Sb. o požární prevenci a to vždy
pouze v rozsahu a na základě konkrétní dílčí objednávky (dále jen dílo“). Jedná
se cca o 1 400 ks hasicích přístrojů, jenž jsou v majetku AKIS Praha. Uvedené
množství v této smlouvě a v zadání veřejné zakázky je pouze orientační
a v žádném případě nestanovuje závazné plnění objednatelem v daném období
trvání této smlouvy.

b) závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou
cenu.

3.2 Jednotlivé druhy úkonů jsou uvedeny v příloze č. 1 (Specifikace díla) této smlouvy.
V případě potřeby objednatele je možno provést tuto službu i pro jiné druhy hasících
přístrojů a úkonů dílů než jsou uvedeny v příloze č.1 za podmínky dodržení ceny v místě
a době obvyklé, dle postupu uvedeného v bodě 6.17.

3.3 Pravidelnou zákonnou kontrolou hasícího přístroje po jednom roce se rozumí: kontrola
hasicího přístroje, měření tlaku a vážení kalibrovanými měřidly, čištění, manipulace,
drobný režijní materiál (plomby, drátek, štítky), vylepení kontrolního štítku, sepsání
dokladu o kontrole provozuschopnosti nebo zápis o vyřazení hasícího přístroje)

3.4 Údržbou hasícího přístroje po třech a pěti letech se rozumí: periodická tlaková zkouška,
demontáž, manipulace, čištění, vnitřní prohlídka, regenerace náplně a opětovné plnění,
kontrola a případná výměna manometru, kontrola a případná výměna hadice
a proudnice, kompletace, natlakování přístroje výtlačným plynem, oprava povrchu
obalu a nástřik, kompletní výstupní kontrola včetně nalepení kontrolních štítků,
zaplombování, sepsání dokladu o kontrole provozuschopnosti.

IV. Cena za dílo
4.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. Sb., o cenách, ve znění pozdějších

předpisů, dohodly na celkové ceně za dílo, jako ceně nejvýše přípustné
(dle předpokládané hodnoty) a to do maximální výše:

400 000,- Kč včetně DPH.

4.2 V takto stanovené ceně za dílo jsou zahrnuty již veškeré náklady zhotovitele
související s plněním smlouvy (např. doprava).

4.3 Cena za dílo bude v rámci jednotlivých dílčích objednávek vycházet z jednotkových
cen specifikovaných v příloze č. 1 a v souladu s bodem 4.2 této smlouvy. Ceny
uvedené ve smlouvě a ve specifikaci jednotlivých dílčích objednávek nelze překročit.
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V. Doba a místo plnění
5.1 Tato smlouva se uzavírá na období od podpisu smlouvy do 31.12.2020
5.2 Zhotovitel zahájí plnění vždy po podpisu dílčí objednávky oběma stranami

nebo ve stanoveném termínu v této dílčí objednávce a dílo předá objednateli

5.3

VI. Podmínky provádění díla
6.1 Objednatel pověřil jako svého zástupce pro předání věci k provedení d

k převzetí díl +420 l: +42
(dále jen „přejímající“), případně jiné osoby uvedené v dílčích

objednávkách.
6.2 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli převzetí předmětu díla v místě plnění

a provedení díla dle dílčí objednávky. Dílčí objednávka bude zpravidla zadána
pro více kusů přístrojů a pro několik lokalit, které jsou blízko sebe. O předání
předmětu díla objednatelem zhotoviteli k provedení díla sepíší smluvní strany zápis.
Zápis bude podepsán zástupci obou smluvních stran oprávněnými jednat ve věcech
technických.

6.3 Zhotovitel je povinen:
a) řádně provést dílo dle technologických postupů a platných norem;
b) vést zkušební a kontrolní záznamy k předmětu plnění dle této smlouvy tak,

aby bylo možno prokázat shodu díla s požadavky stanovenými ve smlouvě;
c) provést dílo s využitím komponentů a dílů nových a nepoužitých. Tyto

komponenty a náhradní díly musí být minimálně těch technických parametrů,
které měly komponenty a náhradní díly nahrazované;

d) provádět zákonné kontroly, naložení a opětovné vyložení hasicích přístrojů
po provedení opravy a tlakové zkoušky přímo na místech rozmístění hasicích
přístrojů nebo dle upřesnění v dílčí objednávce, případně jiným způsobem
(e-mail).

6.4 Dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu, který bude uveden v dílčí
objednávce v souladu s bodem 5.2 této smlouvy, a v místě plnění, které je sjednáno
v bodě 5.3 této smlouvy, a to v pracovních dnech v době od 7:00 do 13:00 hod.,
a to po předchozím projednání a odsouhlasení termínu a konkrétní hodiny dodání díla
s přejímajícím. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2609 OZ. Termín
a hodinu předání díla je zhotovitel povinen projednat s kontaktním zaměstnancem
minimálně 1 den předem. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna
osoba pověřená osobou oprávněnou zastupovat zhotovitele se znalosti českého jazyka,
která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce každého dílčího
plnění díla. V opačném případě přejímající dílo nebo dílčí plnění díla nepřevezme.

6.5 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2593 OZ.
Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli tuto kontrolu díla provádět. Za tímto
účelem je zhotovitel povinen předložit objednateli veškerou dokumentaci související
s prováděním díla, vyžádanou objednatelem, dále je zhotovitel povinen umožnit
objednateli vstup do veškerých prostor, ve kterých je dílo prováděno nebo které
s prováděním díla souvisejí.
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6.6 Díly, které byly zhotovitelem při provádění díla demontovány z předmětu díla
a nahrazeny novými, je zhotovitel povinen předložit objednateli před vlastním
předáním díla objednateli. Zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech
technických rozhodne, které z těchto dílů od zhotovitele převezme spolu s dílem,
a ostatní díly prohlásí za odpad. Původcem tohoto odpadu je zhotovitel, který zajistí
jeho zneškodnění v souladu se zák. č. Sb., o odpadech, ve znění
pozdějších právních předpisů v platném znění.

6.7 Nepředloží-li zhotovitel před vlastním předáním díla díly, které byly zhotovitelem
při provádění díla demontovány z předmětu díla a nahrazeny novými, nebo nevrátí-li
zhotovitel objednateli při předání díla díly, o nichž zástupce objednatele oprávněný
jednat ve věcech technických rozhodl ve smyslu bodu 6.6 této smlouvy, že budou
objednateli vráceny, má se za to, že dílo bylo předáno s vadami a tedy není dokončené.

6.8 V rámci plnění této smlouvy je zhotovitel povinen předat objednateli potřebné doklady
a to zejména doklad o kontrole provozuschopnosti nebo zápis o vyřazení hasícího
přístroje, a to v českém jazyce.

6.9 Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním
orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné
nedostatky zjištěné při přejímce díla. V opačném případě přejímající dílo nepřevezme.

6.10 Přejímající po převzetí díla v místě plnění potvrdí zhotoviteli přejímací doklady.
6.11 Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena jeho prohlídka.

Prohlídku díla je za objednatele povinen provést zástupce objednatele oprávněný
jednat ve věcech technických. Přejímající není povinen převzít dílo, které vykazuje
nedostatky nebo odporuje smlouvě. O této skutečnosti zástupci smluvních stran ihned
vyhotoví zápis, který potvrdí podpisem. Zhotovitel je v tomto případě povinen dodat
dílo náhradním plněním. Po provedené prohlídce:
a) bude dílo zástupcem objednatele oprávněným jednat ve věcech technických

převzato bez vad, a bude uznáno za dokončené a o převzetí bude vytvořen
zápis do zakázkového listu, který bude obsahovat mj. soupis dílů
vmontovaných při provádění díla do předmětu díla a soupis dílů, které byly
při provádění díla z předmětu díla demontovány. Zakázkový list je úplný pouze
tehdy, obsahuje-li podpisy zástupců obou smluvních stran oprávněných jednat
ve věcech technických. Dílo se považuje za předané zhotovitelem a převzaté
objednatelem okamžikem podpisu zakázkového listu zástupci obou smluvních
stran oprávněnými jednat ve věcech technických;

b) zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických dílo nepřevezme,
protože dílo má vady a tedy není dokončené. Smluvní strany se dohodly
na tom, že nedokončeným dílem se rozumí i nepředání dílů objednateli, které
byly při provádění díla z předmětu díla demontovány a nahrazeny díly
novými, nebo nedodání dokladů nutných k užívání předmětu díla. O odmítnutí
bude sepsán oběma stranami zápis.

6.12 Objednatel je oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla v případě, že:
a) dílo nebude ze strany zhotovitele prováděno v souladu s touto smlouvou;
b) zhotovitel pozbude způsobilosti k provádění díla;
c) zhotovitel nesplní své povinnosti stanovené v bodu 6.5 této smlouvy.

6.13 Nařízení o přerušení provádění díla vydá objednatel nebo kontaktní zaměstnanec
objednatele písemnou formou. V tomto nařízení bude uveden důvod, pro který
objednatel nařizuje přerušit provádění díla. Nařízení o přerušení provádění díla bude
zhotoviteli oznámeno telefonicky a následně doručeno faxem, příp. doručeno jiným
způsobem. Účinky nařízení o přerušení provádění díla nastávají okamžikem jeho
doručení zhotoviteli.
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6.14 Provádění díla může zhotovitel obnovit na základě písemného nařízení o ukončení
přerušení provádění díla vydaného objednatelem nebo kontaktním zaměstnancem
objednatele. Nařízení o ukončení přerušení provádění díla bude zhotoviteli oznámeno
telefonicky a následně doručeno faxem, příp. doručeno jiným způsobem. Účinky
nařízení o ukončení přerušení provádění díla nastávají okamžikem jeho doručení
zhotoviteli.

6.15 V případě, že objednatel přeruší provádění díla z důvodů uvedených v bodu 6.12.a)
této smlouvy, vydá objednatel nařízení o ukončení přerušení provádění díla až poté,
co zhotovitel odstraní veškeré závady uvedené v nařízení o přerušení provádění díla
a objednatel odstranění závad zkontroluje. Objednatel je povinen dostavit se
k provedení kontroly odstranění závad nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne,
kdy mu zhotovitel odstranění závad oznámil.

6.16 O dobu, po kterou bylo ze strany objednatele přerušeno provádění díla,
se neprodlužuje doba plnění dle bodu 5.2. této smlouvy.

6.17 V případě potřeby objednatele je možno objednat tuto službu i pro jiné druhy nutných
úkonů (při zjištění závady) a pro obdobné přístroje či zařízení než jsou uvedeny
v příloze č.1. Postup objednání je následující: objednatel osloví zhotovitele a požádá
o cenovou nabídku na daný druh úkonu. Zhotovitel provede v případě schopnosti
zajistit požadované úkony nacenění díla a nabídku zašle do 2 pracovních dnů zpět
stanoveným způsobem požadované informace. Objednatel objedná tuto službu po
ověření, že obdržená cenová nabídka je v místě a době obvyklá, dílčí objednávkou.
V případě, že zjistí, že se o cenu obvyklou nejedná, tak tuto službu od zhotovitele
neobjedná.

VII. Platební a fakturační podmínky
7.1 Zhotovitel po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu přejímacího dokladu

po předání a převzetí každého dílčího plnění díla, do 15 pracovních dnů doporučeně
odešle objednateli ve dvojím vyhotovení (případně elektronicky na adresu

daňový doklad (dále jen „faktura“).
7.2 Faktura musí obsahovat náležitosti podle zákona č. Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) číslo objednávky, podle které se uskutečňuje plnění;
b) název útvaru, který je přejímajícím (Adresa pro doručování korespondence

dle čl. I této smlouvy).
7.3 Faktura bude objednateli doručena na adresu pro doručování korespondence.
7.4 Objednatel neposkytuje zálohové platby.
7.5 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
7.6 Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu

objednatele a jejím směrováním na účet zhotovitele.
7.7 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li

některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu
nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího
vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou.
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží nová
lhůta dle bodu 7.5 této smlouvy ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel
je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne doručení oprávněně
vrácené faktury zhotoviteli.
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7.8 Součástí každého daňového dokladu (faktury) bude originál nebo kopie protokolu
o předání a převzetí díla, případně soupis provedených prací (pokud tyto dokumenty
nenahrazuje samotný daňový doklad).

7.9 Budou-li u dodavatele (zhotovitele) shledány důvody k naplnění institutu ručení
příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy
postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

VIII. Vlastnictví a odpovědnost za škodu
8.1 Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla, je po celou dobu

plnění předmětu díla objednatel. Nabyl-li zhotovitel zpracováním věci, kterou dodal
objednatel k této věci vlastnické právo a zmaří-li se dílo, poskytne zhotovitel
objednateli náhradu za jeho zpracovanou věc, nebo mu vrátí věc téhož druhu.

8.2 Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele
na zhotovitele okamžikem předání věci a současně podpisu protokolu o předání věci
smluvními stranami.

8.3 Za nebezpečí škody na prováděném díle až do jeho předání přejímajícímu odpovídá
zhotovitel.

8.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná
prokazatelně vzniklá škoda.

IX. Záruka za jakost, vady díla a reklamace
9.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ

po dobu 6 měsíců na práci a 24 měsíců na použité náhradní díly. Záruční doba neběží
po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady.
Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá
vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.

9.2 Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. OZ.
9.3 Reklamace se uplatňují písemně. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit

do 5 dnů ode dne jejího doručení.
9.4 Pokud zhotovitel povinnost stanovenou v bodě 9.3 této smlouvy nesplní, má se za to,

že s lhůtou k odstranění vad uvedenou v ohlášení souhlasí.
9.5 Zhotovitel je povinen reklamaci vyřídit do 30 dnů ode dne obdržení oprávněné

reklamace.
9.6 O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
9.7 V případě, že zhotovitel neoprávněně odmítne odstranit vadu díla nebo je v prodlení

s odstraněním těchto vad, je objednatel oprávněn tyto vady odstranit prostřednictvím
třetí osoby, a to na náklady zhotovitele.

9.8 Objednatel má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti
s uplatněním práv z odpovědnosti zhotovitele za vady. Objednatel uplatní svůj nárok
na úhradu těchto nákladů písemnou výzvou na adrese zhotovitele pro doručování.
Zhotovitel je povinen provést úhradu do 30 dnů od doručení této výzvy.

X. Smluvní pokuty a úrok z prodlení
10.1 Zhotovitel zaplatí objednateli v případě prodlení s provedením díla v termínu

uvedeném v bodě 5.2 této smlouvy smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý
započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního
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vztahu. Právo fakturace smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení s plněním
povinnosti specifikované v tomto článku.

10.2 V případě jednostranného odstoupení objednatel od smlouvy dle odst. 12.1 písm. c),
d), e) nebo f) se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
5 000,- Kč, a to do 5 pracovních dnů od zániku smluvního vztahu.

10.3 Zhotovitel zaplatí objednateli v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění
reklamované vady zjištěné v záruční době smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý
započatý den, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady. Okamžik práva
fakturace vzniká prvním dnem prodlení.

10.4 Zhotovitel zaplatí objednateli v případě, že neposkytne součinnost při provádění
kontroly ve smyslu bodu 6.5 této smlouvy, smluvní pokutu 10 000 Kč za každý
jednotlivý případ. Okamžik práva fakturace vzniká dnem, kdy k tomuto případu došlo.

10.5 Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení
vyúčtování.

10.6 Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to,
zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody
je vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši.

XI. Zvláštní ujednání
11.1 Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky. Ve smluvně

výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními OZ.
11.2 Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel

odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví
třetích osob.

11.3 Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn
některého ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.

11.4 Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu
ve smyslu § 29 zák. č. Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších
právních předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškerá interní nařízení
upravující vstup do těchto objektů, která byla v této souvislosti vydána statutárním
orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží.

11.5 Jednacím jazykem při jakémkoli ústním jednání či písemném styku, souvisejícím
s plněním této smlouvy, je český jazyk.

11.6 Zhotovitel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku podle této smlouvy a ani
po jeho splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoli informace,
se kterými se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými
materiály v listinné nebo elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti
s plněním závazku podle této smlouvy, třetím osobám (mimo subdodavatele).
Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 OZ důvěrné.

11.7 Zhotovitel podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas objednateli, jako správci údajů,
se zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely
naplnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti
a dobu stanovenou pro archivaci.

11.8 Zhotovitel není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv,
ani žádný ze svých závazků plynoucích z této smlouvy ani tuto smlouvu jako celek.

11.9 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí
být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí
být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresy
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uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti telefaxem 
nebo  
e-mailem musí být originál dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky. 

11.10 Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, 
že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou 
nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této 
smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu 
na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne. 

 
 

XII. Zánik smluvního vztahu 
12.1   Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech: 

 a) uplynutím termínu, na který byla sjednána; 
 b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených  
  a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy; 
 c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení; 

d)  jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel 
uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti            
a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení nebo porušil čl. XI.; 

e)  jednostranným odstoupením objednatelem od smlouvy, v případě, že bude vůči 
majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut 
pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení; 

 f) jednostranným odstoupením od této smlouvy ze strany objednatele v době, 
kdy je provádění díla přerušeno nařízením objednatele ve smyslu                 
bodů 6.12 až 6.16 této smlouvy a toto přerušení již trvá alespoň 5 pracovních 
dnů; 

 g) písemnou výpovědí bez uvedení důvodu podanou kteroukoliv ze smluvních 
stran. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet od prvého dne měsíce 
následujícího po prokazatelném doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

12.2   Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy je: 
a) prodlení s provedením díla v termínu uvedeném v bodu 5.2 této smlouvy o více   

jak 10 dní; 
 b) nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu díla; 
 c) prodlení s odstraněním vad o více jak 30 dní; 
 d) opakované porušení povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy, přičemž 

opakovaným porušením se rozumí nejméně třetí porušení jakékoliv povinnosti. 
 
 

XIII. Závěrečná ustanovení 
13.1  Tato smlouva má 9 očíslovaných stran.  
13.2  Smlouva je vyhotovena a podepsána elektronicky. 
13.3  Smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a vzestupně 

očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. Jiné zápisy, protokoly 
apod. se za změnu smlouvy nepovažují. V případě změny kontaktního zaměstnance      
či přejímajícího objednatele nebo kontaktní osoby zhotovitele nebude vyhotoven 
dodatek ke smlouvě; smluvní strana, u které ke změně osoby došlo, je povinna tuto 
změnu oznámit druhé smluvní straně. V případě změny doručovací adresy bude 
postupováno totožně jako u změny osob. Účinnost změny nastává okamžikem 
doručení oznámení příslušné smluvní straně. 
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13.4 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se
to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto
případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým
ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu
ustanovení neplatného či neúčinného.

13.5 Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření
smlouvy vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní
důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého
souhlasu s obsahem smlouvy připojují pod ní své podpisy.

13.6 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
13.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

a) příloha č. 1 – Specifikace díla, 1 list;
b) příloha č. 2 – Vzor objednávky, 2 listy.

V Praze dne . 2019 V Brně dne . 2019

Ředitel AKIS Jednatel společnosti
brigádní generál Ing. František Ridzák Michal Rozmus

elektronický podpis



A g e n t u ra  komu n i kačn í c h  a  i n fo r mačn í ch  s ys t é mů  
           Vítězné náměstí 5, Praha 6 – Dejvice, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk 

 

 
 
         Příloha č.1 k Sp.zn. SpMO 1238/2019-3255 
                                     Počet listů: 1 
 
 

SPECIFIKACE DÍLA 
 

Cenová nabídka za vybrané úkony a práci 
 

 
 

Zákonná kontrola HP 

Typ Cena za 1 ks bez DPH 

práškový HP 1 kg/ 2 kg 18,00 Kč 
práškový HP 6 kg/ 9 kg 18,00 Kč 
poj. práškový HP PG 50 18,00 Kč 
vodní HP V9/ W8/ W10 18,00 Kč 

pěnový HP PN9/ P9P/ PE6 18,00 Kč 
CO2 HP 1,5 kg/ 2 kg 18,00 Kč 
CO2 HP 5 kg/ 6 kg 18,00 Kč 

poj. CO2 HP 1x30 kg/ 1x50 kg 50,00 Kč 
poj. CO2 HP 2x30 kg 50,00 Kč 
poj. CO2 HP 20HK 50,00 Kč 

HP čisté hasivo 2 kg 18,00 Kč 
HP čisté hasivo 4 kg/6 kg 18,00 Kč 
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Údržba HP 

Typ Cena za 1 ks bez DPH 

práškový HP 1 kg/ 2 kg 100,00 Kč 
práškový HP 6 kg/ 9 kg 150,00 Kč 
poj. práškový HP PG 50 200,00 Kč 
vodní HP V9/ W8/ W10 150,00 Kč 

pěnový HP PN9/ P9P/ PE6 150,00 Kč 
CO2 HP 1,5 kg/ 2 kg 100,00 Kč 
CO2 HP 5 kg/ 6 kg 180,00 Kč 

poj. CO2 HP 1x30 kg/ 1x50 kg 200,00 Kč 
poj. CO2 HP 2x30 kg 300,00 Kč 
poj. CO2 HP 20HK 200,00 Kč 

HP čisté hasivo 2 kg 150,00 Kč 
HP čisté hasivo 4 kg/6 kg 150,00 Kč 



A g entura komun ikačn í ch a in formačn í ch s ys t émů
Vítězné náměstí 5, Praha 6 – Dejvice, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Příloha č.2 k Sp.zn. SpMO 1238/2019-3255
Počet listů: 2

Objednávka (dílčí plnění) - VZOR
č.

dle rámcové dohody č „Rámcová dohoda na provádění zákonné kontroly, údržby
a opravy přenosných a pojízdných hasících přístrojů v roce 2019-2020 v elektronickém
nástroji NEN pod systémovým číslem: N006/19/V00000077

I. Smluvní strany
Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
Jejímž jménem jedná:
Ředitel AKIS
brigádní generál I
Bankovní spojení
Číslo účtu:

Agentura komunikačních a informačních systémů, Vítězné náměstí 5, Praha 6 – Dejvice, 160 01
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:

EKOHAS s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80778
Sídlo: Blanická 4219/4, 628 00 Brno
IČ: 02270480
DIČ: CZ02270480
Zastoupená: Mic jednatelem společnosti
Bankovní spojení
Číslo účtu:

datová
Adresa pro doručování korespondence: náměstí Osvobození 117, 753 61 Hranice 4-Drahotuše
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají tuto Objednávku (dílčí plnění) evidovanou v elektronickém nástroji
NEN pod systémovým číslem: N006/19/V………... (dále jen „Objednávka).
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II. Předmět smlouvy 
Oprava a údržba hasících přístrojů dle přílohy č. 1. 
 
 

III. Doba a místo plnění 
Požadovaná doba provedení díla: od podpisu objednávky do xxx 
Místo plnění a provedení díla: xxx 
 
 

IV. Cena za dílo 
Celková cena s DPH: xxx Kč 
Cena bez DPH: xxx Kč   
DPH 21%: xxx Kč    
 
Jednotkové ceny dle přílohy č. 1 této objednávky. 
Tato smluvní cena je nepřekročitelná. 
 
 

V. Závěrečná ustanovení 
Podmínky provádění díla, platební a fakturační podmínky, vlastnictví a odpovědnost              
za škodu, záruka za jakost, vady díla a reklamace, smluvní pokuty a úrok z prodlení, zvláštní 
ujednání, zánik smluvního vztahu a další podmínky smluvního vztahu se řídí dle ustanovení 
rámcové dohody č.               „Rámcová  dohoda na provádění zákonné kontroly, údržby       
a opravy přenosných a pojízdných hasících přístrojů v roce 2019-2020“ pokud není v této 
dílčí objednávce uvedeno jinak. 
 
Tato Objednávka má 2 očíslované strany, je vyhotovena a podepsána elektronicky. 
 
Objednávka nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou. 
 
Nedílnou součástí Objednávky jsou přílohy: 
a) příloha č. 1 – Specifikace díla – 1 list; 

 
 
 

V Praze dne        .                  2019     V Brně dne    .                   2019 
 
Ředitel AKIS                                                                        Jednatel společnosti 
brigádní generál Ing. František Ridzák              Michal Rozmus  
 
elektronický podpis      elektronický podpis 
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SPECIFIKACE DÍLA - příloha č.1 Objednávky č.

TYP PŘENOSNÉHO NEBO
POJÍZDNÉHO

HASÍCÍHO PŘÍSTROJE

P
r
á
š
k
o
v
ý

h
a
s
í
c
í

p
ř
í
s
t
r
o
j

-

1

k
g
/

2

k
g

P
r
á
š
k
o
v
ý

h
a
s
í
c
í

p
ř
í
s
t
r
o
j

-

4

k
g
/

6

k
g
/

9

k
g

P
o
j
í
z
d
n
ý

p
r
á
š
k
o
v
ý

h
a
s
í
c
í

p
ř
í
s
t
r
o
j

-

P
G
5
0

Počet hasících přístrojů

Údržba HP

cena za 1 ks
bez DPH

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

cena za všechny ks
bez DPH 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Celková cena
xxx Kč xxx Kč xxx Kč

Celkem bez
DPH DPH 21% Celkem s DPH


