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RÁMCOVÁ SMLOUVA

na výkon servisní činnosti na SHZ, SCHZ a PHZ na skladech PHL ČEPRO, a.s.

č. objednatele: 048913 
(dále jen „Smlouva")

ČI. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: ČEPRO, a.s.
se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
spisová značka: В 2341 vedená Městským soudem v Praze,
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 11902931 / 0100 
IČO: / DIČ: 60193531 / CZ60193531
zastoupena: Mgr. Janem Duspěvou, předsedou představenstva a

Ing. Františekem Todtem, členem představenstva

(dále jen „Objednáte?)

1.2. Zhotovitel:
se sídlem: 
spisová značka: 
bankovní spojení: 
IČO: / DIČ: 
zastoupena:

FW2S, a.s.
Sladkovského 332, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 
В 3051 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 
Raiffeisenbank a.s., č. účtu 9880618001 / 5500 
28829425 / CZ28829425 
Jiřím Krejčím, člen představenstva

(dále jen „Zhotovíte?)

Objednatel a Zhotovitel (dále též jen „Smluvní straný' a samostatně „Smluvní strana") níže uvedeného 
dne, měsíce a roku uzavírají na základě výběrového řízení, vyhlášeného Objednatelem dne 27.6. 2019 
pod interním ev. č. Objednatele 150/19/OCN tuto Smlouvu:

ČI. 2. Základní údaje a předmět Smlouvy, některá práva a povinnosti Smluvních
stran

2.1. Zhotovitel prohlašuje, že má zajištěny veškerá oprávnění potřebná к řádnému splnění této Smlouvy 
a dílčích smluv (objednávek) uzavřených (vystavených) na jejím základě.

2.2. Smluvní strany se dohodly na uzavření této Smlouvy, jež má charakter rámcové smlouvy v souladu 
s platnou a účinnou legislativou, zejména dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník").

2.3. Předmětem této Smlouvy je úprava podmínek při uzavírání dílčích smluv, jejichž předmětem plnění 
je provádění pravidelných kontrol provozuschopnosti na stabilních hasicích zařízení pěnových (dále 
též jen „SHZ"), stabilních chladících zařízení vodních (dále též jen „SCHZ") a polostabilních hasicích 
zařízení pěnových (dále též jen „PHZ") [SHZ a SCHZ a PHZ dále také souhrnně jen „zařízení"] a 
jejich součástech, umístěných v daném místě plnění, jakož i úprava podmínek při uzavírání dílčích 
smluv, jejichž předmětem je provádění kontrolní činnosti specifikované zejména dále v této Smlouvě 
a úprava vzájemných vztahů, práv a povinností Smluvních stran.
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2.4. Účelem této Smlouvy je potřeba Objednatele zajistit pravidelné kontroly provozuschopnosti SHZ, 
SCHZ a PHZ na skladech pohonných hmot Objednatele (dále také jen „sklad11), jímž jsou sklady 
Klobouky u Brna, Sedlnice, Šlapanov, Hněvice a Loukov.

2.5. Zhotovitel se zavazuje na základě uzavřené dílčí smlouvy (vystavené objednávky) na své náklady a 
odpovědnost za podmínek dle této Smlouvy:

a) provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti zařízení specifikované v této 
Smlouvě v souladu s návodem výrobce příslušného zařízení, příslušnými právními a 
technickými předpisy českého právního řádu a ve smyslu příslušných zejména ČSN 
norem, a dále provádět další činnosti požadované Objednatelem dle uzavřených dílčích 
smluv (dle jednotlivých vystavených objednávek), a to v následující četnosti a rozsahu:

(i) v areálu skladu Klobouky и Brna:

-1 x roční kontrola provozuschopnosti SHZ pěnového a SCHZ vodního v objektu č. 
230, č. 220, č. 223, č. 582;
- 1 x roční kontrola provozuschopnosti SHZ pěnového v objektech č. 220, č. 223, č. 
582;

(ii) v areálu skladu Sedlnice:

- 1 x roční kontrola provozuschopnosti SHZ pěnového a SCHZ vodního v objektu č. 
230
- 1 x roční kontrola provozuschopnosti SHZ pěnového v objektech č. 190, č. 222, č. 
223, č. 360;

(iii) v areálu skladu, Šlapanov:

-1 x roční kontrola provozuschopnosti PHZ pěnového a SCHZ vodního v objektu č. 
237

(iv) v areálu skladu Hněvice:

-1 x roční kontrola provozuschopnosti SHZ pěnového a SCHZ vodního v objektu č. 
230 '
- 1 x roční kontrola provozuschopnosti PHZ pěnového v objektu č. 240

(v) v areálu skladu Loukov:

-1 x roční kontrola provozuschopnosti PHZ pěnového a SCHZ vodního v objektu č. 
236

(dále souhrnně také jen „kontrola")

b) provádět opravy:
Provádění oprav spočívá v odstraňování (i) drobných závad a (ii) jiných, než drobných 
závad:

(i) odstraňování (drobných) závad

Drobnými závadami se rozumí závady do hodnoty 15 tis. Kč bez DPH, jejichž potřeba 
vznikla na základě kontroly a jejichž provedení nesnese odkladu. Součástí 
odstraňování drobných závad je i běžná údržba zařízení.

Odstranění drobných závad provádí Zhotovitel samostatně, dle svého uvážení, 
s přihlédnutím к doporučení výrobce, ČSN norem, případně EN norem a obecně 
závazných předpisů. O odstranění drobných oprav je nutné písemně informovat 
Objednatele. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele prokázat účelnost 
provedených odstranění drobných závad. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu 
odstranění drobných závad v rozsahu, v jakém byla provedena neúčelně. V případě



Výkon servisní činnosti na SHZ, SCHZ a PHZ na skladech PHL ČEPRO, a.s.

pochybností, zda byla drobná závada odstraněna účelně nebo neúčelně platí, že byla 
odstraněna neúčelně.

(i i) odstraňování jiných, než drobných závad

Jiné, než drobné závady jsou závady vyššího finančního rozsahu (nad 15 tis. Kč bez 
DPH), které budou předmětem odstranění prováděné Zhotovitelem pouze na 
základě písemné dohody stran, nerozhodne-li se Objednatel jinak. V případě, že 
Zhotovitel během provádění kontroly zjistí, že zařízení má závady (vady), zavazuje 
se při jejich specifikaci spolupracovat s Objednatelem. Zhotovitel je povinen předat 
Objednateli specifikaci závady včetně finančního ocenění nákladů na takové opravy 
(odstranění závady). Na základě podkladu předaného Zhotovitelem Objednateli 
Smluvní strany ujednají další postup a v případě souhlasu Objednatele se Zhotovitel 
zavazuje na vyžádání Objednatele provést odstranění závady, přičemž, nebude-li 
v konkrétních případech sjednáno jinak, dodávku materiálu (náhradní díly) 
potřebného pro odstranění závady dodá Zhotovitel. Cena náhradních dílů bude 
účtována v obvyklé výši. Objednatel je oprávněn zajistit si materiál (náhradní díly) u 
třetí osoby a/nebo z vlastních zásob a předat je Zhotoviteli pro účely odstranění 
závady. Za materiál (náhradní díly) předané Zhotoviteli Objednateli odpovídá 
Zhotovitel, neupozorní-li při jejich převzetí od Objednatele na jejich nevhodnost.

(dále souhrnně také jen „servisní činnosti11)
(kontrola a servisní činnosti souhrnně dále jen jako „činnosti1 nebo také „předmět plnění<c)
2.6. Objednatel je oprávněn zajistit si provádění servisní činnosti u třetího subjektu odlišného od 

Zhotovitele. Pro tyto účely je oprávněn Objednatel využít, bez nároku na další dodatečnou odměnu 
na straně Zhotovitele, jakékoliv výstupy z kontroly.

2.7. Zhotovitel se zavazuje provádět pro Objednatele činnosti v jakosti a provedení, jež jsou určeny touto 
Smlouvou a event, dílčími smlouvami (jednotlivými objednávkami) a jejími nedílnými součástmi a 
dokumenty, na které odkazuje. Kontroly budou prováděny vždy v kalendářním měsíci dle 
Harmonogramu periodických činností, jenž tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje se 
ohlásit Objednateli к provedení kontroly vždy písemně nejméně 14 dní předem na elektronické 
adresy kontaktních osob Objednatele dle skladů PHL, uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy. Předmět 
plnění bude vždy proveden v kvalitě vymíněné touto Smlouvou a/nebo dílčí smlouvou a jejich 
nedílnými součástmi a bude splňovat veškeré legislativní požadavky.

2.8. Předmět plnění bude vždy proveden v kvalitě vymíněné touto Smlouvou a/nebo dílčí smlouvou a 
jejich nedílnými součástmi a bude splňovat veškeré legislativní požadavky. Zhotovitel se zavazuje 
dodržovat při provádění činností veškeré povinnosti stanovené obecně závaznými předpisy a rovněž 
vnitřní předpisy Objednatele.

2.9. Při plnění této Smlouvy a dílčích smluv se Smluvní strany zavazují dodržovat podmínky stanovené 
touto Smlouvou, jejími nedílnými součástmi, příp. dokumenty, na něž tato Smlouva odkazuje, a 
platnou a účinnou legislativou včetně technických norem a pravidel, která považují Smluvní strany 
pro plnění Objednatele za závazná.

2.10. Zhotovitel je povinen poskytovat předmět plnění v rozsahu a způsobem, aby vyhovoval požadavkům 
právních předpisů, a musí splňovat podmínky podle níže uvedené dokumentace (dále jen „Závazné 
podklady"):
a) Zhotoviteli předané a jím převzaté zadávací dokumentace ze dne 27. 6. 2019, к zakázce 

č. 150/19/OCN nazvané „Rámcová smlouva na výkon servisní činnosti na SHZ, SCHZ a PHZ na 
skladech PHL ČEPRO, a.s., 2019 - 2023“, včetně jejích příloh (dále jen „Zadávací 
dokumentace"),

b) nabídky Zhotovitele ze dne 15. 7. 2019, podané do výběrového řízení к zakázce dle Zadávací 
dokumentace (dále jen „Nabídka"),

V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty Závazných podkladů má přednost Zadávací 
dokumentace. Zhotovitel odpovídá za kompletnost Nabídky.

2.11. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti vykonané pro Objednatele na základě této Smlouvy a dílčí smlouvy 
bude vždy splňovat technickou specifikaci uvedenou v Zadávací dokumentaci, jakož i legislativní 
požadavky a kvalitativní požadavky definované platnými normami ČSN či EN či cizími normami 
sjednanými v Závazných podkladech. Sjednané normy se pro provádění činností považují za
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závazné a v případě rozporu mezi ustanoveními jednotlivých norem, platí ustanovení výhodnější pro 
Objednatele.

2.12. Za podstatné porušení této Smlouvy a/nebo dílčí smlouvy se považuje vždy vadné plnění 
Zhotovitele, v jehož důsledku nelze řádně a bez obtíží (neplynoucích z obvyklého způsobu používání 
zařízení nebo způsobů použití, který si Objednatel v této Smlouvě nebo dílčí smlouvě vymínil) užívat 
zařízení nebo jeho jednotlivou část.

2.13. Zhotovitel je povinen provést činnosti pro Objednatele výhradně splňující všechny podmínky 
stanovené touto Smlouvou a jejími nedílnými součástmi a/nebo dílčí smlouvou.

2.14. Objednatel se zavazuje řádně provedené činnosti převzít, rozpozná-li však Objednatel vadu (včetně 
vady v dokladech či v rozsahu, provedení apod.), nemá Objednatel povinnost činnosti převzít.

2.15. Objednatel bude na základě a v souladu s postupem uvedeným v této Smlouvě uzavírat po dobu 
platnosti a účinnosti této Smlouvy dle svých provozních potřeb jednotlivé dílčí smlouvy.

2.16. Specifikace činností v obecné rovině vyplývá ze zadání uvedeného v této Smlouvě a v Zadávací 
dokumentaci, přičemž konkrétní rozsah bude upřesněn v pokynu Objednatele či v zadání 
Objednatele vztahujícím se ke konkrétní dílčí smlouvě postupem sjednaným v této Smlouvě.

2.17. Vlastníkem zařízení je Objednatel, nebezpečí škody na zařízení od zahájení provádění činnosti, tj. 
od okamžiku předání pracoviště Objednatelem Zhotoviteli, až do převzetí činností bez výhrad (tedy 
vad a nedodělků) oprávněnou osobou Objednatele nese Zhotovitel.

2.18. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením činností nebo jejích částí jen takové poddodavatele, kteří 
byli předem písemně schváleni Objednatelem. Při provádění činnosti nebo jeho části poddodavateli 
je Zhotovitel odpovědný Objednateli stejným způsobem, jako kdyby činnosti nebo jeho část prováděl 
sám.

2.19. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění činností kontrolovat plnění smluvních povinností 
Zhotovitele (zejména postup při realizaci činností). Zhotovitel je povinen tuto kontrolu Objednateli 
nebo jím pověřené osobě umožnit a poskytnout mu/jí potřebnou součinnost a spolupůsobení. 
Zhotovitel je v takovém případě dále povinen předložit Objednateli к nahlédnutí veškeré doklady 
související s prováděním činností a podat mu potřebná vysvětlení.

2.20. Zhotovitel se zavazuje při plnění předmětu této Smlouvy/dílčí smlouvy brát zřetel na provozní potřeby 
a požadavky Objednatele. Jednotlivé činnosti budou Zhotovitelem prováděny v úzké součinnosti 
s Objednatelem, dle standardů Objednatele a pravidel obvyklých v daném oboru.

2.21. Zhotovitel je povinen vynaložit maximální úsilí, aby docílil nejlepšího možného výsledku při plnění 
předmětu této Smlouvy/dílčí smlouvy prostřednictvím využití svých zkušeností a znalostí, a aby 
činnosti provedl ve vysoké kvalitě odpovídající charakteru a významu předmětu činnosti a standardu 
odborné péče Zhotovitele.

2.22. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této Smlouvy seznámil s požadavky Objednatele i 
s místem a způsobem provádění činnosti a má tak všechny potřebné údaje související s předmětem 
činnosti.

2.23. Zhotovitel je povinen řídit se návodem výrobce к jednotlivým zařízením či jeho částem, pokud mu 
byly před zahájením činností předány, a/nebo jsou-li mu známy z předchozí činnosti a/nebo jsou-li 
veřejně dostupné.

2.24. Zhotovitel provede veškeré činnosti osobami kvalifikovanými pro příslušnou činnost dle platných a 
účinných legislativních předpisů. Zhotovitel odpovídá za chování osob provádějících činnosti a za to, 
že osoby provádějící činnosti budou mít veškerá potřebná úřední povolení a platná kvalifikační 
oprávnění pro provádění činnosti, zejména platná osvědčení odborné způsobilosti v potřebném 
rozsahu. Osoby provádějící činnosti se musí vždy při předání pracoviště prokázat příslušnými 
ověřeními odborné způsobilosti dle předchozí věty v rozsahu potřebném pro provádění dané 
činnosti.
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2.25. Zhotovitel je povinen řídit se veškerými pokyny Objednatele. Je však povinen písemně 
v dostatečném časovém předstihu upozornit Objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů.

2.26. Zhotovitel bere na vědomí, že: práce budou probíhat za plného provozu skladu Objednatele, 
pracoviště bude umístěno a činnosti budou prováděny za provozu dotčeného skladu pohonných 
hmot, ve kterých se zařízení nachází a že tento podléhá právním předpisům o prevenci závažných 
havárií, přičemž Zhotovitel nemá nárok na náhradu nákladů vzniklých opatřeními směřujícími 
к dodržování předpisů spojených s uvedenou skutečností.
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ČI. 3. Dílčí smlouvy
3.1. Smluvní strany se dohodly, že činnosti je Zhotovitel povinen provádět na základě a dle této Smlouvy 

v rozsahu a termínech vyplývajících z této Smlouvy, případně z pokynů Objednatele upřesňující 
rozsah plnění, a ostatní činnosti budou prováděny Zhotovitelem na základě uzavřených dílčích 
smluv.

3.2. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel po uzavření této Smlouvy předložil Objednateli к odsouhlasení 
podrobný technologický postup prací, jež bude zpracován dle požadavků Objednatele uvedených 
v rámcovém postupu к provádění kontroly v Zadávací dokumentaci.

3.3. Objednatel v případě záměru provedení činností dle svých potřeb zašle Zhotoviteli výzvu 
к předložení nabídky (dále také jen „Výzva к předložení nabídky"). Výzva к předložení nabídky 
musí obsahovat identifikaci zařízení a činností, které požaduje Objednatel provést. Zhotovitel na 
základě Výzvy к předložení nabídky zpracuje nabídku, ve které uvede finanční a časovou náročnost 
provedení činností (Cenu činností a termín jejich provedení) [dále také jen „Nabídka"]. Nabídka je 
pro Zhotovitele závazná.

3.4. Objednatel je oprávněn provést výzvu Objednatele к uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. 5 této 
Smlouvy i bez Výzvy к předložení nabídky.

3.5. Konkrétní provádění činností bude Objednatelem Zhotoviteli zadáváno dle potřeb Objednatele na 
základě písemné výzvy Objednatele к uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. 5 této Smlouvy. Zhotovitel 
akceptuje výzvu Objednatele к uzavření dílčí smlouvy písemným potvrzením či provedením 
jakéhokoliv úkonu vůči Objednateli, ze kterého je bez pochyb zřejmé, že Zhotovitel výzvu 
Objednatele přijal a hodlá na základě ní plnit. Přijetím výzvy Objednatele ze strany Zhotovitele je 
uzavřena mezi Smluvními stranami dílčí smlouva (dále a výše též jen „dílčí smlouva"). Dílčí smlouva 
má formu objednávky, vystavené v systému SAP Objednatele.

3.5.1. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů 
potvrdit dílčí smlouvu Objednatele.

3.5.2. Smluvní strany konstatují, že v případě, kdy Zhotovitel potvrdí dílčí smlouvu Objednatele 
s dodatkem nebo odchylkou proti požadavkům Objednatele, nezakládá takové potvrzení 
dílčí smlouvy Zhotovitelem povinnost Objednatele takovou odchylku či dodatek akceptovat 
a dílčí smlouva mezi Smluvními stranami uzavřena není.

3.6. Dílčí smlouva musí odpovídat podmínkám a požadavkům Objednatele uvedených v této Smlouvě a 
v písemné výzvě Objednatele к uzavření dílčí smlouvy.

3.7. Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli plnění, na základě dílčích smluv uzavíraných 
způsobem stanovým touto Smlouvou a za podmínek stanovených touto Smlouvou.

Čl. 4. Místo a doba plnění
4.1. Místa plnění jsou sklady PHL ČEPRO, a.s.. Místa plnění jsou zároveň místy předání a převzetí 

činnosti:

- sklad Klobouky: č.p. 860, 691 72 Klobouky u Brna, GPS: 48.9830019N, 16.8632686E

- sklad Sedlnice: č.p. 503, 742 56 Sedlnice, GPS: 49.6721703N, 18.1103850E

- sklad Šlapanov: č.p. 162, 582 51 Šlapanov, GPS: 49.5486336N, 15.6311369E;



- sklad Hněvice: Hněvice č.p. 62, 411 08 Štětí, GPS: 50.4416942N, 14.3499522E;

- sklad Loukov: č.p. 166, 768 75 Loukov, GPS: 49.4160636N, 17.7398156E;
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4.2. Dílčí smlouvy budou na základě této Smlouvy uzavírány po dobu účinnosti Smlouvy. Činnosti budou 
realizovány v termínu sjednaném v dílčí smlouvě.

4.3. Zhotovitel se zavazuje zahájit provedení činností v souladu s podmínkami uvedenými v této 
Smlouvě, nebude-li mezi Smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak; Kontrolu bude Zhotovitel 
provádět řádně a průběžně v souladu se schváleným Harmonogramem periodických činností.

4.4. Zhotovitel se zavazuje pro každý kalendářní rok vypracovat dle požadavků a informací získaných od 
Objednatele a předložit ke schválení oprávněné osobě Objednatele plán pravidelné kontroly, která 
bude Zhotovitelem prováděna v příslušném kalendářním roce či po dobu dle upřesňujícího 
požadavku Objednatele.

4.5. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel vypracuje a předloží Harmonogram periodických činností 
pro příslušný rok, počínaje rokem 2019, do 14 dní od uzavření dílčí smlouvy, jejímž předmětem je 
kontrola. V případě, že bude Objednateli předložen Harmonogram periodických činností, který není 
vyhotoven v souladu s touto Smlouvou, obecně závaznými předpisy, ČSN a EN normami a 
požadavky výrobce, Objednatel odsouhlasení předloženého Harmonogramu periodických činností 
písemně odmítne a má se za to, že Zhotovitel je v prodlení s předložením Harmonogramu 
periodických činností. V případě, že Objednateli nevyhovují termín či termíny činností uvedené 
v předloženém Harmonogramu periodických činností, může navrhnout Zhotoviteli změny a stanovit 
lhůtu pro předložení upraveného Harmonogramu periodických činností, přičemž v tomto případě není 
Zhotovitel v prodlení s předložením Harmonogramu periodických činností a do doby odsouhlasení 
Harmonogramu periodických činností se uplatní postup dle odst. 4. 6. této Smlouvy.

4.6. V případě, že Zhotovitel na příslušný rok, počínaje rokem 2019 nevypracuje nebo Objednatel 
neodsouhlasí Harmonogram periodických činností dle odst. 4.5. Smlouvy výše, stanoví pro 
provádění kontroly zařízení Zhotovitelem termíny Objednatel. Takto stanovené termíny pro jednotlivá 
místa plnění jsou pro Zhotovitele závazné.

4.7. Zhotovitel je povinen o všech činnostech dělat záznamy, všechny doklady z těchto úkonů (revizní
zprávy, revizní záznamy, protokoly o kontrolách atd.) bude zástupcům Objednatele protokolárně 
předávat Zhotovitel vždy 2 x v listinné podobě.

4.8. Činnosti Zhotovitele budou probíhat na základě požadavků Objednatele (na základě písemné výzvy 
Objednatele к uzavření dílčí smlouvy a její potvrzení ze strany Zhotovitele ve smyslu čl. 5 Smlouvy) 
a Zhotovitel se zavazuje činnosti dokončit a předat v Objednatelem určeném termínu, nebude-li 
dohodou výslovně stanoveno jinak.

4.9. Pokud budou v rámci provádění činnosti nutné odstávky objektu skladu Objednatele či některého 
zařízeni, na němž bude činnosti prováděno, budou tyto odstávky zahrnuty v Harmonogramu 
periodických činností či v termínu sjednaném v dílčí smlouvě mezi Smluvními stranami. Smluvní 
strany předpokládají, že odstávky proběhnou v předem stanoveném termínu. Sjednané termíny 
odstávek však musí být vždy před jejich zahájením písemně schváleny Objednatelem (zástupcem 
Objednatele) a teprve po tomto potvrzení může Zhotovitel přistoupit к započetí činností plánovaných 
v rámci doby odstávky.

4.10. Délku jednotlivých naplánovaných odstávek nelze překročit. Nebude-li Zhotovitel schopen zajistit 
dokončení potřebných prací během naplánované odstávky, je povinen vyklidit a připravit pracoviště 
a dotčená zařízení tak, aby bylo možno odstávku řádně ukončit. Dokončení potřebných prací 
proběhne v další odstávce, která bude dohodnutá a schválená Objednatelem. Takové nesplnění 
původního termínu odstávky nelze považovat za přerušení prací z provozních důvodů na straně 
Objednatele a nezprošťuje tedy Zhotovitele zodpovědnosti za splnění činností v řádné lhůtě, a to ani 
po dobu mezi původní plánovanou odstávkou a odstávkou nově dohodnutou.
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Čl. 5. Podmínky provádění činností, schvalování a přebírání provedených činností
5.1. Zhotovitel souhlasí, že činnosti dle této Smlouvy budou Objednatelem požadovány na základě 

písemné výzvy к poskytnutí plnění Zhotovitele (dále též jen „výzva Objednatele11 nebo také 
„“objednávka11) a písemného potvrzení této výzvy Objednatele Zhotovitelem.

5.2. Písemná výzva Objednatele bude doručena Zhotoviteli postupem sjednaným v této Smlouvě a bude 
obsahovat zejména:

Výkon servisní činnosti na SHZ, SCHZ a PHZ na skladech PHL ČEPRO, a.s.

5.2.1. Specifikaci činnosti požadované Objednatelem dle této Smlouvy.

5.2.2. Specifikaci místa plnění, je-li ve vztahu к dílčí smlouvě relevantní.

5.2.3. Požadovaný termín zahájení, ukončení a předání činnosti.

5.2.4. Další požadavky Objednatele, zejména termíny předání zařízení, jména osob pověřených 
za Objednatele konat ve věcech technických týkající se objednané činnosti, není-li 
stanoveno Smlouvou, atd.

5.3. Zhotovitel se zavazuje provádět činnosti na základě a dle této Smlouvy za podmínek uvedených v 
této Smlouvě a jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, dokumentech, na které 
odkazuje, a v souladu s všeobecně závaznými právními a technickými předpisy a pokyny a 
požadavky Objednatele, na svůj náklad a na své nebezpečí, a činnosti předat Objednateli.

5.4. Smluvní strany souhlasí, že činnosti na základě a dle této Smlouvy bude Objednatelem Zhotoviteli 
zadáváno postupem sjednaným v této Smlouvě, a to na základě písemné výzvy Objednatele, a 
písemného potvrzení objednávky na straně Zhotovitele. Smluvní strany konstatují, že dílčí smlouva 
je uzavřena potvrzením objednávky Objednatele ze strany Zhotovitele, přičemž Zhotovitel akceptuje 
objednávku formou dle této Smlouvy.

5.5. Objednávka bude Objednatelem Zhotoviteli zasílána

5.5.1. přímým odesláním vystavené objednávky systémem SAP Objednatele (v elektronické 
podobě) na emailovou adresu:

5.5.2. v listinné podobě na adresu sídla Zhotovitele,

5.5.3. či jiným vhodným způsobem výslovně písemně mezi Smluvními stranami dohodnutým.

5.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že Zhotovitel neuzavře dílčí smlouvu na provedení činností 
spočívající či nezapočne provádět činnosti ve stanoveném termínu, je Objednatel oprávněn po 
Zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a rovněž vypovědět tuto Smlouvu výpovědí 
bez výpovědní doby.

5.7. V souladu s termíny a ve lhůtách sjednaných touto Smlouvou či uvedených ve výzvě Objednatele je 
Zhotovitel povinen zahájit činnosti, činnosti včas a řádně dokončit a předat Objednateli.

5.8. Zhotovitel nemá nárok na náklady za práce, služby a dodávky prováděné nad rámec zadání 
Objednatele bez jeho souhlasu. Tím není dotčeno ustanovení odstavce 2.5. písm. b) upravující 
odstraňování drobných závad.

5.9. Zhotovitel je povinen při provádění činností na jednotlivých zařízeních vést provozní deník dle 
požadavků příslušných právních předpisů a normativních požadavků.

5.10. Předání a převzetí činnosti probíhá dle ustanovení čl. 11 VOP, není-li mezi Smluvními stranami 
sjednáno výslovně jinak.

5.11. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy Zhotovitel provádějící činnosti v konkrétním místě 
plnění zjistí závady, jejíchž odstranění není předmětem činnosti, zavazuje se, že provede jejich 
telefonické nahlášení odpovědné osobě Objednatele. V případě, že bude Zhotoviteli udělen souhlas, 
provede činnosti v souladu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
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Čl. 6. Některá další práva a povinnosti Smluvních stran
6.1. Zhotovitel prohlašuje, že vlastní veškerá oprávnění a technické vybavení potřebné к řádnému 

splnění této Smlouvy a řádnému a včasnému provedení činnosti.

6.2. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli pracoviště v den, který bude jako den předání pracoviště 
vždy určen ve výzvě Objednatele prosté jakýchkoliv překážek, které by bránily zahájení provedení 
činností.

6.3. Objednatel nezajišťuje uzavřený sklad, poskytne Zhotoviteli pouze možnost umístění zařízení, strojů 
a materiálu nezbytného к realizaci činností na pracovišti dle možnosti v době provádění činností. 
Objednatel rovněž neposkytuje pro Zhotovitele sociální zařízení a šatny.

6.4. Zhotovitel odpovídá za řádnou ochranu veškeré zeleně v místě pracoviště a na sousedních 
plochách. Poškozenou nebo zničenou zeleň je povinen Zhotovitel nahradit. Zhotovitel se zavazuje 
dbát na to, aby sousedící objekty a pozemky byly v co nejmenší míře obtěžovány realizací Činnosti. 
Po ukončení prací na díle se je Zhotovitel zavazuje uvést do původního stavu.

6.5. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek na pracovišti. V případě, že Zhotovitel nezajistí likvidaci 
odpadu a zbytků materiálu, odstraní je Objednatel sám na náklady Zhotovitele a Zhotovitel je povinen 
uhradit Objednateli veškeré náklady, které mu budou Objednatelem v této souvislosti vyúčtovány.

6.6. Činnosti bude splňovat kvalitativní požadavky definované platnými normami ČSN nebo EN v případě, 
že příslušné české normy neexistují. Doporučené údaje normy ČSN nebo EN se pro předmět činnosti 
dle této Smlouvy považují za normy závazné. Při rozdílu v ustanoveních normy platí ustanovení 
normy výhodnější pro Objednatele.

6.7. Zhotovitel je povinen pro provádění činnosti používat pouze nové a nepoužité materiály, výrobky 
potřebné pro realizaci činnosti.

6.8. Zhotovitel zajistí a dodá veškerý potřebný materiál a práce к provedení činností.

6.9. Zhotovitel se zavazuje při provádění činností brát zřetel na potřeby a požadavky Objednatele a 
jednotlivé činnosti se Zhotovitel zavazuje provádět v úzké součinnosti s Objednatelem.

6.10. Zhotovitel bere na vědomí, že kontroly provozuschopnosti a koordinační zkoušky funkčnosti zařízení, 
které provozně navazují na jiná požárně - bezpečnostní zařízení v příslušném areálu skladu 
Objednatele, může provádět i v součinnosti s výrobci nebo autorizovanými servisními organizacemi 
těchto požárně - bezpečnostní zařízení.

6.11. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění činností platnou legislativu (v oblasti bezpečnosti a 
zdraví při práci zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další 
související předpisy, v oblasti ochrany životního prostředí zejména platné právní předpisy týkající se 
nakládání s odpady apod.).

6.12. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen předat a předá po uzavření dílčí smlouvy před 
zahájením vlastních prací v místě plnění Objednateli písemnou informaci o rizicích vyplývajících z 
jeho pracovní činnosti a přijatých opatřeních к ochraně před jejich působením (viz § 101 odst. 3 
zákona č 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů).

6.13. Zhotovitel, je povinen při provádění činností dodržovat rovněž vnitřní předpisy Objednatele, se 
kterými byl prokazatelně seznámen.

6.14. Zhotovitel je povinen provádět činnosti pouze prostřednictvím osob kvalifikovaných, odborně 
způsobilých к provádění jednotlivých činností.

6.14.1. Zhotovitel odpovídá za chování osob provádějících činnosti a za to, že bude mít pro své 
zaměstnance veškerá potřebná úřední povolení a platná kvalifikační oprávnění pro 
provádění činnosti.

6.15. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zařízení až do předání činnosti Objednateli.

6.16. Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou probíhat za provozu skladu, nebude-li předem dohodnuto 
jinak, a zavazuje se před zahájením činností informovat a seznámit se všemi skutečnostmi 
vztahujícími se к provozu skladu tak, aby mohl činnosti řádně a bezpečně pro Objednatele provést 
s tím, že v okamžiku, kdy Zhotovitel zahájí provádění činností, platí, že Zhotovitel je s podmínkami 
provozu skladu seznámen.
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6.17. Objednatel se zavazuje к řádnému provedení činnosti Zhotovitelem poskytnout svou součinnost. 
Objednatel pro realizaci činnosti zajistí:

6.17.1. vstupy pro pracovníky Zhotovitele do místa plnění;

6.17.2. součinnost při přípravě a schvalování Harmonogramu periodických činností, případně jiného 
harmonogramu plnění v souladu s touto Smlouvou;

6.17.3. seznámení s vnitřními předpisy Objednatele;

6.17.4. poskytnutí technické dokumentace stávajícího stavu (pokud ji Objednatel vlastní).

6.18. Za dodržování a plnění povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při provádění 
činnosti dle této Smlouvy jsou za Objednatele pověřeni zaměstnanci Objednatele, jmenovaní 
Objednatelem a jmenovitě uvedeni v příloze č. 1 této Smlouvy - Kontaktní osoby Objednatele dle 
lokalit skladů. Smluvní strany se dohodly, že budou také plnit úlohu koordinace provádění opatření 
к zajištění BOZP zaměstnanců Objednatele a Zhotovitele a postupů к jejich splnění.

6.19. Za Zhotovitele je pověřen a zmocněn к plnění povinností plynoucích z předpisů v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci 

6.20. Objednatel je oprávněn, není-li to v rozporu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních 
předpisů, požadovat či odsouhlasit po uzavření dílčí smlouvy a v průběhu provádění činnosti změny 
v kvalitě, množství či druhu dodávky vůči ustanovením této Smlouvy a dokumentům v ní uvedeným.

6.21. Objednatel je oprávněn, není-li to v rozporu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních 
předpisů, navrhnout Zhotoviteli změnu rozsahu předmětu činnosti (zejména omezení nebo rozšíření 
rozsahu činností o další dodávky a práce, které se mohou během realizace vyskytnout a které nejsou 
zahrnuty do předmětu činností) v souladu s postupem uvedeným ve VOP.

6.22. Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel je povinen pro každé prováděné činnosti vést záznam o 
provádění činnosti a je povinen vypracovat a nechat si oprávněnou osobou Objednatele, tj. osobou 
sdělenou Objednatelem Zhotoviteli, potvrdit (razítko a podpis) údaje uvedené v takovém záznamu a 
tato osoba rovněž připojí potvrzení o převzetí Činnosti včetně všech dokladů nezbytných к užití 
činnosti a požadovaných Objednatelem (Protokol o předání a převzetí) к záznamu či uvede 
připomínky, poznámky a důvody, proč činnosti nepřejímá. Tato osoba Objednatele musí být 
oprávněna к převzetí činnosti Objednatelem. Zhotovitel je povinen předat záznam o provádění 
činnosti Objednateli v 1 originálu a v 2 kopii.

Čl. 7. Cena
7.1. Cena činností bude odpovídat této Smlouvě a Závazným podkladům.

Cena za kontrolu zařízení za období 12 měsíců činí

- za sklad PHL Klobouky u Brna...................................................... 77.000,- Kč, bez DPH
(slovy: sedmdesát sedm tisíc korun českých) bez DPH;

- za sklad PHL Sedlnice................................................................
(slovy: devadesát devět tisíc korun českých) bez DPH;

- za sklad PHL Šlapanov..............................................................
(slovy: dvacet šest tisíc korun českých) bez DPH;

- za sklad PHL Hněvice................................................................
(slovy: jedno sto patnáct tisíc osm set korun českých ) bez DPH;

- za sklad PHL Loukov..................................................................
(slovy: osm tisíc devět set korun českých) bez DPH;

- CENA CELKEM...............................................................................
(slovy: tři sta dvacet sedm tisíc sedm set korun českých) bez DPH;

327.700,- Kč, bez DPH



Cena za servisní činnosti bude stanovena dle skutečně provedených dodávek a prací na základě 
hodinové sazby, která činí 420,- Kč (slovy: čtyři sta dvacet korun českých) bez DPH.

Cena za náhradní díly bude účtována v cenách v čase a místě obvyklých. Spotřební materiál je 
součástí ceny činností.
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7.2. Cena za činnosti nesmí být vyšší než cena uvedená v Nabídce, vztahující se к předmětným 
servisním činnostem. V takovém případě má přednost cena uvedená v Nabídce. Tímto ustanovením 
není dotčena možnost provádění Oprav podle odst. 2.5. písm. b) Smlouvy.

7.3. Zhotovitel prohlašuje, že ceny uvedené výše jsou po celou dobu trvání této Smlouvy pevné a 
neměnné a zahrnují veškeré náklady spojené s řádným, včasným a úplným provedením činnosti 
Zhotovitelem. Zhotovitel nese též náklady související s odstraněním přejímkových vad a nedodělků.

7.4. К celkové ceně činností bude vždy při fakturaci připočtena DPH ve výši v souladu s platnými 
právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Čl. 8. Platební podmínky
8.1. Cena činností bude Objednatelem hrazena jednorázově po řádném a úplném dodání činnosti ve 

smyslu Smlouvy/dílčí smlouvy, na základě faktury - daňového dokladu (dále jen „faktura11) 
vystaveného po předání a převzetí předmětu plnění, o kterém bude sepsán Protokol o předání a 
převzetí (dále též jen „předávací protokol").

8.2. Adresy pro doručení faktur:

(a) v listinné podobě: ČEPRO, a.s., FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí;

(b) V případě elektronického dokladu si Zhotovitel vyžádá souhlas Objednatele, příp. bude 
uzavřena samostatná dohoda o podmínkách elektronické fakturace.

8.3. Každá faktura dle této Smlouvy je splatná do 30 dnů od jejího doručení Objednateli, tj. na fakturační 
adresu Objednatele uvedené v této Smlouvě.

8.4. Platba za předmět plnění této Smlouvy bude vždy provedena bezhotovostním převodem na účet 
Zhotovitele uvedený v této Smlouvě na základě faktury (daňového dokladu) Zhotovitele. V případě, 
že Zhotovitel bude mít zájem změnit číslo účtu během relevantní doby, lze tak učinit pouze na 
základě dohody Smluvních stran dodatkem к této Smlouvě.

8.5. Veškeré platby dle této Smlouvy budou prováděny bezhotovostně na účet Zhotovitele používaný pro 
jeho ekonomickou činnost uvedený v čl. 1 této Smlouvy, přičemž Zhotovitel prohlašuje, že jím 
uvedený bankovní účet splňuje náležitosti platné legislativy a bude po celou dobu platnosti této 
Smlouvy uveden v souladu s právními předpisy na úseku daní, zejména v souladu se zákonem č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o DPH“), 
tj. zejména bude číslo bankovního účtu Zhotovitele uvedeného ve Smlouvě zveřejněno způsobem 
umožňujícím dálkový přístup..

8.6. Faktura vystavená Zhotovitelem bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu dle platné 
legislativy, číslo Smlouvy, číslo objednávky sdělené Objednatelem Zhotoviteli a další náležitosti 
dle této Smlouvy, včetně požadovaných příloh. Faktura vystavená Zhotovitelem dle této Smlouvy 
bude též obsahovat číslo účtu Zhotovitele vedeného u peněžního ústavu v České republice, 
uvedeného u identifikačních údajů Zhotovitele v čl. 1 této Smlouvy. Součástí faktury musí být vždy 
předávací protokol potvrzující skutečnost převzetí předmětu plnění Objednavatelem a další přílohy 
vyplývající z této Smlouvy.

8.7. Závazek úhrady faktury Objednatelem se považuje za splněný dnem odepsání fakturované částky 
z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného shodně v čl. 1 této Smlouvy a na faktuře 
Zhotovitelem vystavené.

8.8. V případě, bude-li faktura vystavená Zhotovitelem obsahovat chybné či neúplné údaje či bude jinak 
vadná nebo nebude obsahovat veškeré údaje vyžadované závaznými právními předpisy České 
republiky a náležitosti a údaje v souladu se Smlouvou nebo v ní budou uvedeny nesprávné údaje, 
údaje neodpovídající závazným právním předpisům České republiky nebo bude požadována úhrada 
faktury způsobem, kdy se Objednatel stane či může stát ručitelem za odvod daně z přidané hodnoty
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Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn vrátit fakturu Zhotoviteli zpět bez zaplacení. Zhotovitel je 
povinen vystavit novou opravenou fakturu s novým datem splatnosti a doručit ji Objednateli. V tomto 
případě od učinění výzvy Objednatele к předložení bezvadné faktury Zhotovitelem Objednateli dle 
první věty tohoto bodu do doby doručení bezvadné faktury Zhotovitelem Objednateli na fakturační 
adresu Objednatele nemá Zhotovitel nárok na zaplacení fakturované částky, úrok z prodlení ani 
jakoukoliv jinou sankci a Objednatel není v prodlení se zaplacením fakturované částky. Lhůta 
splatnosti v délce 30 dnů počíná běžet znovu až ode dne doručení bezvadné faktury Objednateli na 
fakturační adresu Objednatele.

8.9. V případě prodlení Objednatele s platbou uhradí Objednatel Zhotoviteli dlužnou částku a dále úrok 
z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

8.10. Smluvní strany sjednávají, že:

8.10.1. V případech, kdy Objednatel je, nebo může být ručitelem za odvedení daně z přidané 
hodnoty Zhotovitelem z příslušného plnění, nebo pokud se jím Objednatel stane nebo může 
stát v důsledku změny zákonné úpravy, je Objednatel oprávněn uhradit na účet Zhotovitele 
uvedený ve Smlouvě pouze fakturovanou částku za dodané plnění bez daně z přidané 
hodnoty dle další věty. Částku odpovídající dani z přidané hodnoty ve výši uvedené na 
faktuře, případně ve výši v souladu s platnými a účinnými předpisy, je-li tato vyšší, je 
Objednatel v takovém případě oprávněn místo Zhotoviteli jako poskytovateli zdanitelného 
plnění uhradit v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o DPH, (tj. zejména dle 
ustanovení §§ 109, 109a, event, dalších) přímo na příslušný účet správce daně Zhotovitele 
jako poskytovatele zdanitelného plnění s údaji potřebnými pro identifikaci platby dle 
příslušných ustanovení zákona o DPH. Úhradou daně z přidané hodnoty na účet správce 
daně Zhotovitele tak bude splněn dluh Objednatele vůči Zhotoviteli zaplatit cenu plnění 
v částce uhrazené na účet správce daně Zhotovitele.

8.10.2. O postupu Objednatele dle bodu výše bude Objednatel písemně bez zbytečného odkladu 
informovat Zhotovitele jako poskytovatele zdanitelného plnění, za nějž byla daň z přidané 
hodnoty takto odvedena.

8.10.3. Uhrazení závazku učiněné způsobem uvedeným výše je v souladu se zákonem o DPH a 
není porušením smluvních sankcí za neuhrazení finančních prostředků ze strany 
Objednatele a nezakládá ani nárok Zhotovitele na náhradu škody.

8.11. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktur Zhotoviteli, pokud 
bude na Zhotovitele podán návrh na insolvenční řízení. Objednatel je oprávněn v těchto případech 
pozastavit výplatu do doby vydání soudního rozhodnutí ve věci probíhajícího insolvenčního řízení. 
Pozastavení výplaty faktury z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení, není prodlením 
Objednatele. Bude-li insolvenční návrh odmítnut, uhradí Objednatel fakturu do 30 dnů ode dne, kdy 
obdrží od Zhotovitele rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu s vyznačením právní moci. 
V případě, že bude rozhodnuto o úpadku a/nebo o způsobu řešení úpadku, bude Objednatel 
postupovat v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění.
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Čl. 9. Předání a převzetí, přechod vlastnictví a nebezpečí nahodilé škody
9.1. Za splnění povinnosti řádně provést předmět plnění specifikovaný v dílčí smlouvě ze strany 

Zhotovitele se považuje v souladu s touto Smlouvou předání bezvadného činnosti v místě plnění a 
jeho převzetí bez výhrad zástupcem Objednatele oprávněného jednat za Objednatele a současným 
podpisem předávacího protokolu zástupci Smluvních stran. Předávací protokoly budou tvořit přílohu 
faktur/y vystavené Zhotovitelem na základě a dle této Smlouvy.

9.2. Předání a převzetí činnosti se uskuteční při řádném zhotovení činnosti Zhotovitelem v místě plnění 
dle každé jednotlivé dílčí smlouvy.

9.2.1. Objednatel není к převzetí činností či jejích části povinen, budou-li činnosti mít zjevné 
vady. V případě převzetí činností podpisem předávacího protokolu i se zjevnými 
vadami, musí být tyto vady specifikovány v předávacím protokolu podepsaným oběma 
Smluvními stranami, přičemž platí, že tyto vady měl předmět plnění již v době 
přechodu nebezpečí škody a Zhotovitel je povinen v rámci záruky tyto vady
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bezodkladně a bezplatně odstranit, či Zhotovitel poskytne přiměřenou slevu z ceny 
činností (podle požadavku Objednatele v reklamaci vad).

9.3. Nebezpečí nahodilé škody na předmětu plnění přechází na Objednatele v okamžiku realizované 
přejímky předmětu plnění od Zhotovitele v dohodnutém místě plnění.

9.4. Vlastnické právo к dodaným náhradním dílům či jiným komponentům instalovaným do zařízení 
přechází na Objednatele zhotovením činnosti a jeho převzetím Objednatelem v místě plnění.

9.5. Předmět plnění musí splňovat požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví, požární ochranu a 
ochranu životního prostředí v souladu s platnou legislativou.

9.6. Zhotovitel je povinen Objednateli předat s předmětem plnění vždy doklady nutné к převzetí a užívání 
činnosti či mezi Smluvními stranami dále sjednané. Veškeré doklady, není-li stanoveno jinak, budou 
Zhotovitelem Objednateli předány v českém jazyce ve formě 2 x v listinné podobě v originálu a 
prosté kopii a 1 x v elektronické podobě na CD.

Čl. 10. Záruka a záruční doba
10.1. Záruční doba pro každou činnost se sjednává v délce trvání 24 měsíců. Záruka na předmět plnění 

počíná běžet dnem převzetí předmětu plnění stvrzeným podpisem předávacího protokolu oběma 
Smluvními stranami.

10.1.1. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu záruky bezplatně odstranit veškeré vady zjištěné 
v době záruky včetně jejich následků, tj. opravit neprodleně a na své náklady a odpovědnost 
celý předmět plnění. Ke stejné povinnosti se Zhotovitel zavazuje v případě vad zjištěných při 
převzetí předmětu plnění Objednatelem. Objednatel má právo namísto bezplatného 
odstranění vady žádat v reklamaci slevu přiměřenou nákladům na odstranění vady.

10.2. Práva Objednatele z vadného plnění a záruka za jakost se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, není-li v této Smlouvě výslovně stanoven postup 
odlišný.

10.3. Zhotovitel se zavazuje, že předmět plnění bude během záruční doby dle této Smlouvy:

10.3.1. bez jakýchkoliv vad a způsobilý к užívání pro účel, pro nějž je určen;

10.3.2. splňovat všechny požadavky stanovené touto Smlouvou a mít všechny vlastnosti touto 
Smlouvou požadované nebo, pokud tato Smlouva takové vlastnosti výslovně nestanoví, 
vlastnosti obvyklé к účelu sjednanému ve Smlouvě;

10.3.3. splňovat všechny požadavky stanovené platnými zákony a ostatními obecně závaznými 
právními předpisy, a bude odpovídat platným technickým pravidlům, normám a předpisům 
platným na území České republiky a dále požadovanými Objednatelem.

10.4. Vady, které budou zjištěny po převzetí předmětu plnění Objednatelem, může Objednatel reklamovat 
písemně či e-mailem, jak je uvedeno dále, do konce záruční doby. V reklamaci musí být vada 
popsána. Objednatel oznámí Zhotoviteli vadu písemně, e-mailem na [

Zhotovitel je povinen se ke každé doručené reklamaci písemně bez zbýfecneho odkladw-výjádřit. Ve 
vyjádření buď vadu uzná a v případě, že vadu neuzná, musí uvést konkrétní důvod, z kterého vadu 
neuznává. Jestliže se Zhotovitel do 3. dne ode dne doručení reklamace nevyjádří, má se za to, že 
vadu uznává.

10.5. Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu oznámenou Objednatelem Zhotoviteli ve lhůtě do 15 dnů 
od oznámení vady Objednatelem, nebude-li mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak.
V případě kontroly se považuje za odstranění vady její bezplatné opětovné provedení, ve 
stejném rozsahu v jakém byla v rámci předmětu plnění provedena.
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Čl. 11. Smluvní pokuty a úrok z prodlení
11.1. V případě, že Zhotovitel nepředloží Objednateli к odsouhlasení Harmonogram periodických činností 

vyhotovený v souladu s touto Smlouvou je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu 
smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý započatý den tohoto prodlení.

11.2. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s provedením, dokončením a předáním příslušné činnosti, 
pro kterou byla stanoven samostatný termín plnění v dílčí smlouvě, případně v Harmonogramu 
periodických činností a/nebo bude v prodlení s dokončením a předáním činnosti, oproti lhůtě určené 
Harmonogramem periodických činností nebo stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn po 
Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele zaplatit smluvní pokutu ve výši 
2.000,- Kč za každé jednotlivé prodlení a každý započatý den tohoto prodlení.

11.3. V případě porušení podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, prevenci 
závažných havárií, nakládání s odpady a vnitřních předpisů Objednatele, je Objednatel oprávněn po 
Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení.

11.4. V případě postoupení této Smlouvy či dílčí smlouvy či jejích částí a/nebo jakéhokoliv práva či 
povinnosti z nich vyplývající Zhotovitelem na třetí osoby bez předchozího souhlasu Objednatele 
sjednávají Smluvní strany smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.

11.5. Pro všechny smluvní pokuty sjednané v této Smlouvě platí, že Zhotovitel je kromě zaplacení smluvní 
pokuty povinen nahradit Objednateli v celé výši újmu vzniklou porušením povinnosti utvrzené 
smluvní pokutou, a rovněž náklady vzniklé Objednateli z důvodu porušení povinnosti Zhotovitelem 
(např. sankce podle právních předpisů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jiné sankce 
udělené Objednateli ve správním řízení, apod.), nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak.

11.6. Povinnost zaplatit smluvní pokutu vzniká Zhotoviteli doručením písemné výzvy к zaplacení smluvní 
pokuty s uvedením důvodu a výše smluvní pokuty. Zhotovitel souhlasí s úhradou smluvních pokut, 
škod a nákladů vzniklých Objednateli z důvodu porušení povinnosti Zhotovitelem přednostně 
započtením proti i nesplatné pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, a nebude-li takové započtení 
z jakýchkoliv důvodů možné, zaplatí ji bezodkladně bankovním převodem na účet uvedený ve výzvě 
к zaplacení smluvní pokuty.

11.7. Povinná Smluvní strana je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů ode dne 
obdržení příslušného vyúčtování.

11.8. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty podle této Smlouvy není dotčeno právo Objednatele požadovat 
na Zhotoviteli náhradu škody, a to v plném rozsahu.

11.9. Zhotovitel prohlašuje, že smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou přiměřené ve vztahu к povaze 
povinností, ke kterým se vážou.
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Čl. 12. Další ujednání
12.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že Zhotovitel je či se v průběhu trvání této Smlouvy stane 

organizací zaměstnávající více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením a u dotčeného 
zaměstnavatele tito pracují na vymezených nebo zřízených chráněných pracovních místech a na 
základě této skutečnosti je či bude Zhotovitel oprávněn poskytovat výrobky a služby v rámci tzv. 
náhradního plnění povinného podílu zaměstnanců se zdravotním postižením dle zákona č. 435/2004 
Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o zaměstnanosti") či dle 
obecně závazného předpisu tento zákon nahrazující, zavazuje se Zhotovitel poskytnout Objednateli 
v daném kalendářním roce své výrobky a služby nebo splnit zadané zakázky ve smyslu § 81 odst. 2 
písm. b) Zákona o zaměstnanosti do výše odpovídající 28násobku průměrné mzdy v národním 
hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku za každého přepočteného 
zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce (dále jen 
„Limit"). Zhotovitel za tímto účelem vede vlastní evidenci všech svých zákazníků, odběratelů a 
kontroluje, zda nedochází v překročení Limitu.

12.1.1. Zhotovitel ve smyslu výše uvedeném prohlašuje a touto Smlouvou se zavazuje, že 
Objednavateli poskytne náhradní plnění vždy ve výši 100 % částky ceny za jednotlivá plnění 
dle dílčích smluv vypočtené způsobem uvedeným včl. 5 této Smlouvy a uhrazené
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Objednatelem Zhotoviteli v souladu s podmínkami této Smlouvy, a to maximálně ve výši 
svého Limitu.

12.1.2. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s ustanoveními výše Objednateli poskytne náhradní 
plnění vždy v maximální možné míře a v případě nedodržení sjednaného objemu 
náhradního plnění na konkrétní kalendářní rok se Zhotovitel zavazuje к povinnosti uhradit 
Objednateli prokazatelné škody a náklady, které mu vzniknou nedodržením povinností 
Zhotovitele dle této Smlouvy ze strany Zhotovitele (tj. zejména jedná se o úhradu povinného 
odvod do státního rozpočtu a příslušenství, úhradu pokuty pro případ správních deliktů 
Objednatele coby odběratele v důsledku mylných či zavádějících informací Zhotovitele 
apod.).

12.2. Smluvní strany se dohodly, že plnění, která budou realizována v rámci tzv. náhradního plnění dle 
§ 81 odst. 2 Zákona o zaměstnanosti, budou jako taková plnění v dokladech týkajících se 
jednotlivých plnění označeny, a to zejména ve fakturách - daňových dokladech zpravidla slovy: „Tato 
dodávka je náhradním plněním podle ustanovení § 81 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti.". V případě, že plnění Zhotovitele z důvodu překročení Limitu nebo z jiných 
objektivních důvodů, nastane-li ten případ (včetně změny legislativy apod.), budou plnění 
Zhotovitele, která nemohou být náhradním plněním ve smyslu ustanovení § 81 odst. 2 Zákona 
o zaměstnanosti, v dokladech týkajících se jednotlivých plnění označena, a to zejména ve fakturách 
- daňových dokladech slovy:" Tato dodávka NENÍ náhradním plněním podle ustanovení § 81 odst. 
2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti."

12.2.1. Smluvní strany se zároveň dohodly, nebude-li v jednotlivých případech sjednáno jinak, že 
součástí faktury (např. jako příloha faktury či v textu faktury apod., je-li to přípustné) 
vystavené Zhotovitelem bude oznámení, kde Zhotovitel v případě poskytnutí náhradního 
plnění Objednateli uvede své identifikační údaje, cenu činnosti bez daně z přidané hodnoty, 
datum provedení činnosti a číslo dokladu, tj. objednávky (dílčí smlouvy), na základě kterého 
bylo činnosti provedeno

12.3. Pro právní jistotu stran Smluvní strany konstatují a sjednávají, že v případě, že Zhotovitel není 
a/nebo se v průběhu trvání této Smlouvy nestane organizací zaměstnávající více než 50 % 
zaměstnanců se zdravotním postižením, včetně zaměstnanců s těžkým zdravotním postižením, a 
nemůže či nebude moci poskytovat Objednateli tzv. náhradní plnění, ustanovení 12.1 až 12.2 této 
Smlouvy se na právní vztah Smluvních stran založený touto Smlouvou a dílčími smlouvami neužije.

12.4. Zhotovitel se zavazuje řádně plnit veškeré své finanční závazky a chovat se tak, aby vůči němu nebyl 
podán návrh dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění, a zavazuje se, že 
nevstoupí po dobu plnění Smlouvy a dílčích smluv do likvidace. Rovněž se zavazuje chovat se tak, 
aby nepozbyl příslušného živnostenského oprávnění potřebného pro řádné plnění Smlouvy/dílčí 
smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje chovat tak, aby proti němu nebylo zahájeno trestní stíhání, a 
prohlašuje, že se nepodílí a zavazuje se nepodílet se na páchání trestné činnosti ve smyslu zákona 
č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění.

12.5. Zhotovitel se touto Smlouvou se zavazuje a prohlašuje, že naplňuje a bude po celou dobu trvání této 
Smlouvy, jakož i po dobu trvání dílčích smluv dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování v 
obchodním styku specifikované a Objednatelem uveřejněné na adrese 
https://www.ceproas.cz/vvberova-rizeni.

12.6. Zhotovitel odpovídá Objednateli za splnění veškerých povinností plynoucích z této Smlouvy a dílčích 
smluv a veškeré důsledky vzniklé porušením některé povinnosti Zhotovitele jdou к tíži Zhotovitele a 
Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti vůči Objednavateli poukazem na případné nesplnění 
povinností třetí osobou.

12.7. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné 
podezření ze spáchání trestného činu či nedošlo к samotnému spáchání trestného činu (včetně 
formy účastenství), které by mohlo být jakékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 
418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákona, případně nebylo 
zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců. Příslušná 
smluvní strana prohlašuje, že se seznámila s Etickým kodexem pro obchodní partnery společnosti 
ČEPRO, a.s. a veřejnost v platném znění (dále jen „Etický kodex") a zavazuje se tento dodržovat 
na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této smlouvy. Etický kodex v 
platném znění je uveřejněn na webových stránkách objednatele www.ceproas.cz. Objednatel je 
oprávněn Etický kodex jednostranně měnit к 31. 12. příslušného kalendářního roku, přičemž Etický
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kodex v aktuálním znění v případě změny vždy к tomuto datu zveřejní na shora uvedených webových 
stránkách

Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na trestné činy přijetí úplatku, 
nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné 
podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná Smluvní 
strana povinna neprodleně oznámit druhé Smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění případné 
zákonné oznamovací povinnosti.

12.8. Objednatel pro účely plnění smlouvy se Zhotovitelem, případně pro účely ochrany oprávněných 
zájmů Objednatele zpracovává osobní údaje Zhotovitele, je-li tento fyzickou osobou, případně jeho 
zástupců/zaměstnanců. Bližší informace o tomto zpracování včetně práv Zhotovitele jako subjektu 
údajů jsou uveřejněny na www.ceproas.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

12.9. Zhotovitel odpovídá Objednavateli za splnění veškerých povinností plynoucích z této Smlouvy a 
dílčích smluv a veškeré důsledky vzniklé porušením některé povinnosti Zhotovitele jdou к tíži 
Zhotovitele a Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti vůči Objednateli poukazem na případné 
nesplnění povinností třetí osobou.

12.10. Zhotovitel je povinen Objednateli nahradit újmu vzniklou při plnění této Smlouvy a dílčích smluv a 
v souvislosti s ní nesplněním závazku či porušením povinnosti plynoucích z této Smlouvy a/nebo 
dílčí smlouvy. Pro náhradu majetkové a nemajetkové újmy se užijí příslušná ustanovení platné 
legislativy, nebude-li mezi Smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak.

12.11 .Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích, které budou označeny 
za důvěrné informace.

12.12. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy platně uzavřeno příslušné pojištění
■ pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklou v souvislosti s výkonem 

jeho podnikatelské činnosti s pojistným plněním ve výši min. 5.000.000,- Kč.

12.13. Zhotovitel předloží Objednateli originál pojistné smlouvy před podpisem Smlouvy stím, že 
Objednatel je oprávněn si udělat kopii předloženého originálu pojistné smlouvy.

12.14. Zhotovitel je povinen udržovat výše uvedené pojištění po celou dobu trvání této Smlouvy a dílčích 
smluv. Nezajistí-li Zhotovitel nepřetržité trvání pojištění vdaném rozsahu po dobu trvání této 
Smlouvy a dílčích smluv uzavíraných na jejím základě, je Objednatel oprávněn uzavřít a udržovat 
takové pojištění sám. Náklady vzniklé v souvislosti s takovým pojištěním je Objednatel oprávněn 
započíst na Cenu činnosti.
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Čl. 13. Trvání smlouvy a závěrečná ujednání
13.1. Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou s datem účinnosti Smlouvy od 1. 9. 2019, nestanoví - li 

obecně závazný právní předpis jinak, s tím, že doba trvání této Smlouvy je ohraničena výší finančního 
limitu plnění v částce 1.950.000,- Kč bez DPH a dobou v délce trvání 48 (kalendářních) měsíců od 
data účinnosti Smlouvy, a to podle toho, která ze skutečností nastane dříve.

13.2. Tato Smlouva může být ukončena písemnou dohodou Smluvních stran nebo jednostranným právním 
jednáním jedné ze Smluvních stran. Výpovědní lhůta činí 6 měsíců a počíná prvním dnem v měsíci 
následujícím po měsíci, ve kterém byla výpověď druhé smluvní straně doručena. Smlouvu lze 
vypovědět i bez udání důvodu.

13.3. Objednatel může vypovědět tuto Smlouvu i bez udání důvodu, a to s účinností okamžikem doručení 
písemné výpovědi Zhotoviteli na adresu jeho sídla uvedeného v této Smlouvě.

13.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, kromě z důvodů uvedených zákonem, také 
z důvodu:

■ bezdůvodné odmítnutí uzavřít dílčí smlouvu,

■ Zhotovitel vstoupí do likvidace nebo

■ bude vůči němu podán návrh dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění;

■ opakované nedodržení podmínek stanovených Smlouvou;

http://www.ceproas.cz
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■ Zhotoviteli zanikne živnostenské oprávnění dle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve 
znění pozdějších předpisů, nebo jiné oprávnění nezbytné pro řádné plnění této Smlouvy a dílčích 
smluv;

■ pravomocné odsouzení Zhotovitele pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

13.5. Objednatel je oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy, kromě z důvodů uvedených občanském zákoníku 
a ze všech důvodů uvedených v odstavci výše, také z důvodu:

■ bezdůvodné odmítnutí Zhotovitele dílčí smlouvu splnit,

■ prodlení Zhotovitele se zhotovením Činnosti.

13.6. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy a/nebo od dílčí smlouvy, kromě důvodů 
uvedených v občanském zákoníku, též z důvodu:

■ prodlení Objednatele s platbou za předmět plnění o více než 15 dnů

■ Objednatel vstoupí do likvidace nebo

■ bude ve vztahu к němu zjištěn úpadek dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném 
znění,

■ pravomocné odsouzení Objednatele pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

13.7. Odstoupení od Smlouvy/dílčí smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení 
druhé Smluvní straně.

13.8. Výpověď nebo odstoupení od Smlouvy/dílčí smlouvy dle předchozích odstavců tohoto článku 
Smlouvy musí být písemné a musí být doručeno osobním doručením nebo doporučenou poštou na 
adresu druhé Smluvní strany uvedené v této Smlouvě nebo v dílčí smlouvě na adresu Smluvní 
stranou později písemně sdělenou s tím, že třetí den od uložení zásilky na poště se má za den 
doručení. Smluvní strany jsou povinny se pro tento účel navzájem vyrozumět o jakýchkoliv změnách 
jejich adres nejpozději do 3 dnů od vzniku takové změny.

13.9. Výpovědí se tato Smlouva ruší s výjimkou ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po 
skončení této Smlouvy.

13.10.Smluvní strany se dohodly, že případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy a/nebo dílčí 
smlouvy nezpůsobuje neplatnost celé Smlouvy a/nebo dílčí smlouvy a Smluvní strany se zavazují 
nahradit taková ustanovení bez zbytečného odkladu novými ustanoveními zajišťujícími dosažení 
původního účelu zaniklého či neplatného ustanovení této Smlouvy a/nebo dílčí smlouvy.

13.11 .Pro případ, že tato Smlouva a/nebo dílčí smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv11), Smluvní strany si sjednávají, že uveřejnění této 
Smlouvy a/nebo dílčí smlouvy včetně jejich případných dodatků v registru smluv zajistí Objednatel v 
souladu se zákonem o registru smluv. V případě, že Smlouva a/nebo dílčí smlouva nebude v registru 
smluv ze strany Objednatele uveřejněna ve lhůtě a ve formátu dle zákona o registru smluv, Zhotovitel 
vyzve písemně Objednatele emailovou zprávou odeslanou na ceproas.@ceproas.cz ke zjednání 
nápravy. Zhotovitel se tímto vzdává možnosti sám ve smyslu ustanovení § 5 zákona o registru smluv 
uveřejnit Smlouvu a/nebo dílčí smlouvu v registru smluv či již uveřejněnou Smlouvu a/nebo dílčí 
smlouvu opravit. V případě porušení zákazu uveřejnění či opravy Smlouvy a /nebo dílčí smlouvy v 
registru smluv ze strany Zhotovitele, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč, která je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy к jejímu 
zaplacení Zhotoviteli. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje a souhlasí s uveřejněním Smlouvy 
v registru smluv.

13.12.Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami..

13.13.Smluvní strany vedeny dobrou vírou v nabytí účinnosti Smlouvy se dohodly, že poskytnou-li si 
s odkazem na Smlouvu od okamžiku jeho platnosti do okamžiku jeho účinnosti jakékoliv vzájemné 
plnění odpovídající předmětu Smlouvy, pak se na toto plnění uplatní podmínky, zejména práva a 
povinnosti Smluvních stran, stanovené Smlouvou. Toto ujednání se vztahuje výlučně na plnění 
poskytnuté s výslovným odkazem na tuto Smlouva a/nebo dílčí smlouvy, je-li bez jakýchkoliv



pochybností zřejmé, že je takové plnění poskytováno Smluvní stranou na základě této Smlouvy 
a/nebo dílčí smlouvy.

13.14. Tato Smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a ostatními závaznými právními předpisy 
českého právního řádu. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že ustanovení § 1765, § 1766 
občanského zákoníku, se na vztah založený touto Smlouvou nepoužijí. Smluvní strany se dále 
s ohledem na povahu Smlouvy dohodly, že Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu 
Objednavatele nepřevede svá práva a povinnosti ze Smlouvy ani její části třetí osobě podle 
ustanovení §§ 1895-1900 občanského zákoníku.

13.15. Veškeré změny a doplnění této Smlouvy mohou být provedeny, pouze pokud to právní předpisy 
umožňují, a to pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými 
zástupci obou Smluvních stran na téže listině, není-li výslovně stanoveno jinak.

13.16. Tato Smlouva ani dílčí smlouva není převoditelná rubopisem.

13.17.Smluvní strany prohlašují, že veškeré podmínky plnění, zejména práva a povinnosti, sankce za 
porušení Smlouvy a dílčí smlouvy, které byly mezi nimi ujednány, jsou obsaženy v textu této Smlouvy 
včetně jejích příloh, Závazných podkladech a dokumentech, na které Smlouva výslovně odkazuje. 
Smluvní strany výslovně prohlašují, že ke dni uzavření této Smlouvy se ruší veškerá případná 
ujednání a dohody, které by se týkaly shodného Předmětu plnění a tyto jsou v plném rozsahu 
nahrazeny ujednáními obsaženými v této Smlouvě, tj. neexistuje žádné jiné ujednání, které by tuto 
Smlouvu к datu jejího uzavření doplňovalo nebo měnilo.

13.18.Jakékoliv jednání předvídané v této Smlouvě, musí být učiněno, není-li ve Smlouvě výslovně 
stanoveno jinak, písemně v listinné podobě a musí být s vyloučením § 566 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění, řádně podepsané oprávněnými osobami. Jakékoliv jiné jednání, 
včetně e-mailové korespondence, je bez právního významu, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno 
jinak.

13.19.Smluvní strany prohlašují, že v případě sporu Smluvních stran v souvislosti s touto Smlouvou či 
s dílčími smlouvami uzavřenými na základě a dle této Smlouvy, jež nebude vyřešen smírnou cestou, 
jsou к řešení takového sporu příslušné soudy v České republice.

13.20. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:

- příloha č. 1 - Seznam kontaktních osob Objednatele

- příloha č. 2 - Harmonogram periodických činností

- příloha č. 3 - Specifikace činností
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13.21 .Tato Smlouva byla Smluvními stranami podepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel 
obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. Nedílnou součástí každého vyhotovení jsou 
všechny přílohy uvedené v této Smlouvě. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím 
podepsáním přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a 
vážné vůle. Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.

13.22.Smluvní strany si dále sjednaly, že obsah Smlouvy a dílčích smluv je dále určen ustanoveními 
Všeobecných obchodních podmínek (dále a výše také jen „VOP“), které tvoří nedílnou součást 
této Smlouvy. V případě rozdílu mezi ustanovením ve VOR a ustanoveními v této Smlouvě, mají 
přednost ustanovení v této Smlouvě. Je-li ve Smlouvě některý výraz uveden s počátečním velkým 
písmenem a není-li jeho význam definován ve Smlouvě, má význam uvedený ve VOP a/nebo v 
dokumentech, na které Smlouva odkazuje. Smluvní strany prohlašují, že se s VOP seznámily a 
prohlašují, že VOP se neodchylují od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech při 
zohlednění všech relevantních hledisek týkajících se Smlouvy a sjednaného předmětu plnění.
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13.22.1. VOP jsou uveřejněny na adrese:

https://www.ceproas.cz/public/files/userfiles/V%C3%BDb%C4%9Brov%C3%A1 %20% 
C5%99%C3%ADzen%C3%AD/VOP-M-2013-10-14.pdf

13.22.2. Smluvní strany se dohodly, že na vztah založený touto Smlouvou a dílčí smlouvou se 
nepoužijí následující ujednání z VOP: odst. 6.3.; 6.7

V Praze dne: 2 6 -08- 2019 V Pardubicích dne:

Objednatel:

ČEPRO, a.s.
Zhotovitel:

FW2S, a.s.
FW2S a.s.
PARDUBICE

IČ:288 29 425 DIČ:C228829425

Ing. Todt
člen nstva

https://www.ceproas.cz/public/files/userfiles/V%C3%BDb%C4%9Brov%C3%A1_%20%25
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Příloha č. 1 smlouvy č.: 048913 : Kontaktní osoby Objednatele dle lokalit skladů PHL

lokajita skladu PHL 
ČEPRO, a.s.

Klobouky u Brna

Sedlnice

Šlapanov

Hněvice

Loukov
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Příloha č. 2 smlouvy č.: 048913: (Harmonogram periodických činností)

lokalita skladu PHL ČEPRO, a.s.
kal. měsíc pro 

typ: provedení kontroly
p rovoz usch op n os t i:

roční květen

Hněvice - PHZ objektu ozn. SO 240
roční duben

Hněvice - SHZ a SCHZ nádrží č. H230 01 až H230 04, včetně jejich 
havarijních jímek roční květen

Hněvice - SHZ a SCHZ nádrží č. H230 01 až H230 04, včetně jejich 
havarijních jímek půlroční listopad

Loukov - PHZ a SCHZ nádrží č. 236/1A a 236/1В
roční listopad
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Příloha č. 3 smlouvy č.: 048913

SPECIFIKACE ČINNOSTÍ PŘI KONTROLÁCH PROVOZUSCHOPNOSTI

ČEPRO a.s.. sklad Klobouky

Specifikace činností oři roční kontrole SHZ a SCHZ nádrží č. H230 01, H230 02, H230 05 a H230 06 
vč. jejich havarijních jímek, objektů ozn. SO 220, SO 223 a SO 582 a venkovních hydrantů.

1. Vizuální prověření úplnosti SHZ a SCHZ, kontrola nátěrů, resp. koroze.
2. Kontrola provozních náplní - zásoba vody, zásoba pěnidla.
3. Kontrola armatur a kotvení SHZ a SCHZ, příp. dotažení šroubů, výměna těsnění, promazání 

armatur apod.
4. Kontrola el.části (dotažení svorek, kontrola pojistek apod.).
5. Kontrola samočinného spuštění záložního zdroje el. energie.
6. Ověření parametrů hlavních čerpadel a funkce min. 1 ks hydrantu.
7. Příprava SHZ a SCHZ na provedení proplachů resp. profuků všech sekcí SHZ a SCHZ. Tato 

příprava zahrnuje např. odklopení horních vík pěnotvorných souprav nádrží + instalaci 
testovacích dílů v zájmu zamezení výstřiku vody do nádrže, příp. zaslepení pěnotvorných hubic 
atd.

8. Propláchnutí resp. profouknutí všech sekcí SHZ a SCHZ.
9. Samočinné spuštění SHZ a SCHZ zvolených nádrží resp. objektů - čerpadla SHZ odpojena, 

SCHZ v činnosti - každý rok vystřídané min. dvě sekce SHZ a jedna sekce SCHZ včetně 
návazností (např. spuštění SCHZ sousedních havarijních jímek).

10. Samočinné i manuální spuštění (velín) všech sekcí SHZ a SCHZ bez výstřiku pěny a vody vč. 
návazností (např. spuštění SCHZ sousedních havarijních jímek).

11. Odvodnění SHZ a SCHZ všech sekcí.
12. Nastavení SHZ a SCHZ do opětné pohotovosti.
13. Provedení zápisu do provozní knihy týkajícího se roční kontroly a to včetně zhodnocení stavu 

SHZ a SCHZ.
14. Vystavení dokladů dle platné legislativy v ČR.

ČEPRO a.s.. sklad Sedlnice:

Specifikace činností při roční kontrole stabilní hasicí zařízení SHZ a SCHZ nádrží č. H230 01 až H230 
10, včetně jejich havarijních jímek, objektů č.: SO 190, SO 222, SO 223 a SO 360 a venkovních 
hydrantů.

1. Vizuální prověření úplnosti SHZ a SCHZ, kontrola nátěrů, resp. koroze.
2. Kontrola provozních náplní - zásoba vody, zásoba pěnidla.
3. Kontrola armatur a kotvení SHZ a SCHZ, příp. dotažení šroubů, výměna těsnění, promazání 

armatur apod.
4. Kontrola el.části (dotažení svorek, kontrola pojistek apod.).
5. Kontrola samočinného spuštění záložního zdroje el. energie.
6. Ověření parametrů hlavních čerpadel a funkce min. 1 ks hydrantu.
7. Příprava SHZ a SCHZ na provedení proplachů resp. profuků všech sekcí SHZ a SCHZ. Tato 

příprava zahrnuje např. odklopení horních vík pěnotvorných souprav nádrží + instalaci 
testovacích dílů v zájmu zamezení výstřiku vody do nádrže, příp. zaslepení pěnotvorných hubic 
atd.
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8. Propláchnutí resp. profouknutí všech sekcí SHZ a SCHZ.
9. Samočinné spuštění SHZ a SCHZ zvolených nádrží resp. objektů - čerpadla SHZ odpojena, 

SCHZ v činnosti - každý rok vystřídané min. tři sekce SHZ a dvě sekce SCHZ včetně návazností 
(např. spuštění SCHZ sousedních havarijních jímek).

10. Samočinné i manuální spuštění (velín) všech sekcí SHZ a SCHZ bez výstřiku pěny a vody vč. 
návazností (např. spuštění SCHZ sousedních havarijních jímek).

11. Odvodnění SHZ a SCHZ všech sekcí.
12. Nastavení SHZ a SCHZ do opětné pohotovosti.
13. Provedení zápisu do provozní knihy týkajícího se roční kontroly a to včetně zhodnocení stavu 

SHZ a SCHZ.
14. Vystavení dokladů dle platné legislativy v ČR.

Specifikace činností při roční kontrole PHZ a SCHZ nádrží č. 237.1 až 237.6 a 

H 102 A až H 102 C.

1. Vizuální prověření úplnosti PHZ a SCHZ, kontrola nátěrů, resp. koroze.
2. Kontrola provozních náplní - zásoba vody, zásoba pěnidla (mobilní technika).
3. Kontrola armatur a kotvení PHZ a SCHZ, příp. dotažení šroubů, výměna těsnění, promazání 

armatur apod.
4. Příprava PHZ a SCHZ na provedení proplachů resp. profuků všech sekcí PHZ a SCHZ. Tato 

příprava zahrnuje např. odklopení horních vík pěnotvorných souprav nádrží + instalaci 
testovacích dílů v zájmu zamezení výstřiku vody do nádrže atd.

5. Propláchnutí resp. profouknutí všech sekcí PHZ a SCHZ.
6. Odvodnění PHZ a SCHZ všech sekcí.
7. Nastavení PHZ a SCHZ do opětné pohotovosti.
8. Provedení zápisu do provozní knihy týkajícího se roční kontroly a to včetně zhodnocení stavu 

PHZ a SCHZ.
9. Vystavení dokladů dle platné legislativy v ČR.

ČEPRO a.s.. sklad Hněvice

Specifikace činností při roční kontroie SHZ a SCHZ nádrží č. H230 01 až H230 04, včetně jejich 
havarijních jímek.

1. Vizuální prověření úplnosti SHZ a SCHZ, kontrola nátěrů, resp. koroze.
2. Kontrola provozních náplní - zásoba vody, zásoba pěnidla.
3. Kontrola armatur a kotvení SHZ a SCHZ, příp. dotažení šroubů, výměna těsnění, promazání 

armatur apod.
4. Kontrola el.části (dotažení svorek, kontrola pojistek apod.).
5. Kontrola samočinného spuštění záložního zdroje el. energie.
6. Ověření parametrů hlavních čerpadel a funkce min. 1 ks hydrantu.
7. Příprava SHZ a SCHZ na provedení proplachů resp. profuků všech sekcí SHZ a SCHZ. Tato 

příprava zahrnuje např. instalaci testovacích dílů v zájmu zamezení vniknutí vody pěny do 
nádrže.

8. Propláchnutí resp. profouknutí všech sekcí SHZ a SCHZ.
9. Samočinné spuštění SHZ a SCHZ zvolených nádrží resp. objektů - čerpadla SHZ odpojena, 

SCHZ v činnosti - každý rok vystřídané min. dvě sekce SHZ a jedna sekce SCHZ včetně 
návazností (např. spuštění SCHZ sousedních havarijních jímek).

10. Samočinné i manuální spuštění (velín) všech sekcí SHZ a SCHZ bez výstřiku pěny a vody vč. 
návazností (např. spuštění SCHZ sousedních havarijních jímek).

11. Odvodnění SHZ a SCHZ všech sekcí.
12. Nastavení SHZ a SCHZ do opětné pohotovosti.
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13. Provedení zápisu do provozní knihy týkajícího se roční kontroly a to včetně zhodnocení stavu 
SHZ a SCHZ.

14. Vystavení dokladů dle platné legislativy v ČR.

Specifikace činností oři pololetní kontrole SHZ a SCHZ nádrží č. H230 01 až H230 04, včetně jejich 
havarijních jímek.

1. Vizuální prověření úplnosti SHZ a SCHZ, kontrola nátěrů, resp. koroze.
2. Kontrola provozních náplní - zásoba vody, zásoba pěnidla.
3. Kontrola el.části (dotažení svorek, kontrola pojistek apod.).
4. Kontrola samočinného spuštění záložního zdroje el. energie.
5. Ověření parametrů hlavních čerpadel a funkce min. 1 ks hydrantu.
6. Samočinné i manuální spuštění (velín) všech sekcí SHZ a SCHZ bez výstřiku pěny a vody vč. 

návazností (např. spuštění SCHZ sousedních havarijních jímek).
7. Kontrola odvodnění SHZ a SCHZ všech sekcí.
8. Nastavení SHZ a SCHZ do opětné pohotovosti.
9. Provedení zápisu do provozní knihy týkajícího se roční kontroly a to včetně zhodnocení stavu 

SHZ a SCHZ.
10. Vystavení dokladů dle platné legislativy v ČR.

CEPRQ a.s.. sklad Hněvice a Loukov

Specifikace činností při roční kontrole PHZ objektu č.: SO 240 (Hněvice) a SO 236 (Loukov)

1. Vizuální prověření úplnosti PHZ, kontrola nátěrů, resp. koroze.
2. Kontrola provozních náplní - zásoba vody, zásoba pěnidla (mobilní technika).
3. Kontrola armatur a kotvení PHZ příp. dotažení šroubů, výměna těsnění, promazání armatur 

apod.
4. Příprava a provedení profuku potrubí PHZ.
5. Kontrola odvodnění PHZ.
6. Nastavení PHZ do opětné pohotovosti.
7. Provedení zápisu do provozní knihy týkajícího se roční kontroly a to včetně zhodnocení stavu 

PHZ.
8. Vystavení dokladů dle platné legislativy v ČR.


