
Smlouva o dílo  

 

 
uzavřená ve smyslu §2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

 

 

Článek 1 

Smluvní strany 

  

MINISTR SYSTEMS s.r.o 

Místo podnikání: Pod Hrází 91, Spojil, 530 02 Pardubice 

IČ:   01863045 

DIČ: CZ01863045 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Pardubice 

Číslo účtu: 277656766/0300 

Kontaktní osoba:     Ladislav Ministr, jednatel 

mobil: 603 491 297 

e-mail: info@ministr.cz 

jako „zhotovitel“  

Město Sušice         

Sídlo:            nám. Svobody 138; 342 01 Sušice 

Zastoupené: Bc. Petrem Mottlem, starostou města   

IČ: 00256129            

DIČ: CZ00256129 

Bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s., pobočka Sušice  

Číslo účtu: 5070462/0800 

 

Kontaktní osoba: Jan Löffelmann 

tel. č.: 376 540 105 

mobil: 724 181 032 

e-mail: jloffelmann@mususice.cz   

jako „zadavatel“ 

uzavírají tuto smlouvu o dílo: 

 

Článek 2 

Předmět smlouvy o dílo a cena 

Předmětem smlouvy o dílo je: 

Dodávka  mobilního hlasovacího, řídícího a archivačního sytému pro řízení a zaznamenávání průběhu 

zasedání - systému Ministr® 3, vč. SW pro přepis mluveného slova Dictate Custom, dle přílohy č.1 

této smlouvy o dílo, integrace do stávajícího systému ozvučení a zobrazení v kině Sušice, zaškolení 

obsluhy v ovládání systému, přípravě a průběhu jednání, účast na minimálně jednom jednání 

zastupitelstva města. 

 

mailto:info@ministr.cz


Cena za dílo bez DPH: 285 900,- Kč 

DPH 21%:  60 039,- Kč  

Cena celkem vč. DPH 345 939,- Kč   

Celková cena za dílo, je nejvýše přípustná a platná po celou dobu realizace zakázky. 

 

Článek 3 

Doba a místo plnění 

Doba plnění:  

Zhotovitel se zavazuje dodat předmět smlouvy dle článku 2 této smlouvy,  nejpozději do  25.5.2019 

Místo plnění:  

Místem plnění je město Město Sušice 

Předmět plnění bude dodán v rozsahu dohodnutém v této smlouvě. Zadavatel o převzetí sepíše 

předávací protokol, ve kterém potvrdí úplnost dodávky nebo jejích částí.  
Zadavatel se zavazuje převzít od zhotovitele dílo ve sjednaném termínu a zaplatit za toto dílo cenu dále 

dohodnutou v této smlouvě. 

 

Článek 4 

Záruční a pozáruční servis 

1. Zhotovitel poskytuje zadavateli na dodaný systém záruku v délce 60 měsíců, 

2. Zhotovitel zajišťuje na základě objednávky zadavatele pravidelné prohlídky na dodaném předmětu 

smlouvy, a to u zadavatele nebo ve svých prostorách.  

3. Zhotovitel zajišťuje na základě objednávky zadavatele pozáruční servis na dodaném předmětu 

smlouvy, a to u zadavatele nebo ve svých prostorách.  V případě servisního zásahu u zadavatele je 

doba dojezdu technika po ohlášení závady do 48 hod. Servisní zásah je proveden vždy tak, aby bylo 

možno zajistit provoz systému na dalším zasedání zastupitelstva. 

4. Zadavatel se zavazuje vady zjištěné jak při převzetí, tak do konce záruční lhůty, reklamovat 

písemně a bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci bude uveden druh závady, jakým 

způsobem se tato projevuje, eventuelně návrh způsobu jejího odstranění. 

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

zadavateli, zda reklamaci uznává a jakou lhůtu navrhuje k odstranění, popř. uvede důvody, proč 

nechce reklamaci uznat.  Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává v plném rozsahu. 

6. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, kdy vadnost zboží byla způsobena po přechodu 

nebezpečí škody na zadavatele vyšší mocí, neodborným skladováním či zacházením ze strany 

zadavatele nebo zásahem třetí osoby, která nebyla oprávněna s předmětem smlouvy manipulovat, 

přičemž této manipulaci zadavatel nezabránil. 

 

Článek 5 

Přechod vlastnického práva 

Vlastnické právo na předmět smlouvy přechází ze zhotovitele na zadavatele úplným zaplacením ceny za 

dílo. 

 

Článek 6 

Platební a dodací podmínky 

1. Fakturu na úhradu ceny za dílo předá zhotovitel zadavateli do 7mi dnů od předání předmětu smlouvy, 

tj. uskutečnění zdanitelného plnění.  Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené 



příslušnými právními předpisy (z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a z.č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Faktura bude vystavena v režimu přenesené 

daňové povinnosti dle §92a z.č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů.  Nedílnou součásti faktury je předávací protokol.  

2. Doba splatnosti faktury se stanovuje na 30 dní od data jejího doručení zadavateli. 

3. Zadavatel je oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit, pokud obsahuje nesprávné cenové údaje nebo 

neobsahuje některou z dohodnutých náležitostí. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit 

novou fakturu s novým datem splatnosti. 

 

Článek 7 

Sankční ujednání 

1. V případě prodlení s úhradou ceny za dílo je zadavatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu 

ve výši 0,2% z kupní ceny vč. DPH za každý i započatý den prodlení. 

2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení a předání díla se stanovuje výši 0,2% kupní ceny 

vč. DPH za každý i započatý den prodlení.  

 

Článek 8 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými očíslovanými dodatky 

odsouhlasenými a podepsanými oběma smluvními stranami. 

2. Tato smlouva je vyjádřením svobodné vůle obou smluvních stran a nebyla uzavřena v tísni a za 

nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což 

stvrzují svým vlastnoručním podpisem. 

3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. 

4. Smlouvou neupravené smluvní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

5. Obsah smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu §504 občanského zákoníku, a prodávající 

souhlasí s případným zveřejněním smlouvy. 

6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu mluvní stranou, která ji podepíše jako 

poslední. 

 

 Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění: 

Uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno zastupitelstvem města Sušice dne 17.4.2019 pod bodem a) č.6.  

 

Ve Spojile dne    16.5.2019 V Sušici  dne  30.4.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………….. …………………………… 

 Zhotovitel zadavatel 

 Ladislav Ministr, jednatel Bc. Petr Mottl, starosta města  



 

příloha č.1 SOD 20.3.2019

cena/ks celkem 

ovládací a řídící SW  MINISTR® HLAS 3.91 1 85 000,00 85 000,00

komplexní hlasovací a konferenční jednotka MINISTR® 3 s OLED displayem, tlačítky 

pro všechny zákonné stavy, stabilní stolní základna se spínačem mikrofonu, mikrofon 

42 cm na husím krku se světelným kroužkem, čtečka čipových karet

22 6 800,00 149 600,00

čipová karta s potiskem 22 150,00 3 300,00

centrální řídící jednotka  MINISTR® 3 1 16 000,00 16 000,00

SW Dictate Custom pro automatický přepis mluveného slova do textu pro hlasovací a

konferenční systémy MINISTR®, specielní slovník pro jednání samosprávných

zastupitelstev, přenositelnost licence, Cloudové úložiště nahraných dat, off-line

přepis dříve pořízených audio záznamů, funkce umožňující diktování mimo prostředí

programu, přenositelnost uživatelského nastavení v prostředí Cloudu, atd.

1 25 000,00 25 000,00

kabeláž pro mobilní zapojení 1 3 000,00 3 000,00

oživení systému, zaškolení obsluhy vč. účasti na prvním jednání 1 4 000,00 4 000,00

bez DPH 285 900,00 Kč 

vč. DPH 21% 345 939,00 Kč 

hlasovací a konferenční jednotky MINISTR® 3

Na produkty MINISTR® poskytujeme záruku 5let

MINISTR® 3  přenosný komplexní elektronický konferenční, hlasovací, 

řídící a archivační systém s čipovou kartou

popis

celkem Kč

Licence SW  MINISTR®HLAS  3.91  časově neomezená. Ovládací a řídící SW je možno provozovat na běžném notebooku s operačním 

systémem Windows 7 nebo 8,8.1 a 10,  s možností připojení další obrazovky (projektoru) ; plocha č.1 slouží pro obsluhu programu, plocha 

č.2 slouží zastupitelům, předsedajícímu, veřejnosti atd.

SW  MINISTR® HLAS  3.91 nahrává a ukládá indexovaný zvukový záznam pořízený pomocí mikrofonů vlastního konferenčního systému


