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Rámcová smlouva na montáž a opravy 

elektrických zařízení 
uzavřená v souladu s ustanovením §1746 odst. 2 ve spojení s ustanovením 

§ 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.., občanský zákoník, v platném znění 

 

ZHOTOVITEL:  Radek Kučera  
se sídlem: Habrová 3104/29, 415 01 Teplice – Nová Ves 

zastoupená: Radkem Kučerou 

IČ: 87494264, DIČ: CZ7607052860 

Číslo účtu.: 247123061/0300, (dále jen „dodavatel“) 

a 

OBJEDNATEL: Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15 p.o. 

se sídlem: Českobratrská 862/15, 415 01 Teplice 

zastoupená: Mgr. Kateřinou Boudníkovou 

ředitelkou školy 

IČ:61515779; číslo účtu 718240257/0100 (dále jen „odběratel“) 

 

I.  

Předmět smlouvy  

1. Předmětem této smlouvy je rámcová úprava právních vztahů smluvních stran vznikajících při 

poskytování montážních a opravářských služeb týkajících se oprav a zkoušek elektrických zařízení ve 

všech  objektech příspěvkové organizace, Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15.  

2. Zhotovitel se zavazuje na základě tel. dohody a dílčích písemných objednávek k provádění níže 

specifikovaného předmětu smlouvy (dále jen dílo) 

- Revize a opravy elektrických zařízení na objektech Konzervatoře 

- drobné opravy poruch elektrických zařízení, které vznikají při provozu ( výměna zářivek, jističů, opravy 

drobných elektrospotřebičů, výměny akumulátorů v záložních zdrojích atd.) 

- likvidace vyřazeného elektroodpadu 

- případně montáže nových elektro zařízení a další činnosti v oboru elektrikářských prací 

 

 

         II. 

           Dílčí objednávky 

1. Tato  smlouva má povahu rámcové smlouvy, která upravuje podmínky sjednávání dílčích objednávek, 

které budou mezí smluvními stranami v budoucnu uzavírány na jednotlivé servisní a montážní práce, 

jakož i další podmínky jako např. termín dodání, cena za objednané práce atd.  
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III. 

Záruka a reklamační podmínky 

1. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost díla v následujícím rozsahu, a to ode dne převzetí díla 

objednatelem. 

- na materiál po dobu 24 měsíců 

- na práci po dobu 6 měsíců 

2.  Zhotovitel se zavazuje provést záruční opravy nejpozději do 24 hodin od ústní nebo písemné 

informace o vadě v záruční době, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

3.  Uplatněním reklamace se rozumí podání zprávy zhotoviteli o vadách díla ze strany objednatele 

v souladu s ustanovením § 2112 občanského zák. a to ústně nebo písemně. 

4.  Pokud nebudou vady odstraněny v dohodnutém termínu, má objednatel právo zajistit odstranění 

závady u jiného zhotovitele na náklad zhotovitele. I přes odstranění závady jiným zhotovitelem 

není dotčena původní záruční lhůta na zbytek díla. 

5.  Záruka se nevztahuje na běžně opotřebované díly (např. žárovky a vypínače). 

6.  Záruka se nevztahuje na mechanicky poškozené díly. 

 

 

IV. 

Odpovědnost za škody 
1. V případě škody vzniklé objednateli nebo třetím osobám při plnění této smlouvy zhotovitelem, je 

tento povinen škodu objednateli nebo třetím osobám uhradit. 

Zhotovitel nese odpovědnost za odvedenou práci a výrobek (použité náhradní díly). 

 

 

 

 

V.  

Cena za služby, platební podmínky  

1. Cena  za služby bude uhrazena objednatelem na základě faktur, které zhotovitel  vystaví a předá  

objednateli po provedení díla. Splatnost faktury se stanovuje na 14 dní od jejího předání objednateli.  

2. Faktura zhotovitele bude obsahovat údaje daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., Zákon o 

dani z přidané hodnoty a ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., Zákon o účetnictví, včetně termínu 

uskutečnění daňového plnění.  

3. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti uvedené ve smlouvě, je objednatel oprávněn k jejímu vrácení 

zhotoviteli  k doplnění. V takovém případě se upravuje doba splatnosti faktury, přičemž nová splatnost 

bude uvedena v nově vystavené opravné faktuře zhotovitele.  

4. Cena za služby  či její část je považována za řádně uhrazenou připsáním příslušné částky na účet 

zhotovitele.  

 

 

 

 

VI. 

Doba trvání smlouvy  

1. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami, s účinností od 1.1. 2020 a 

uzavírá se na dobu určitou do 31.12.2020.   

1.  
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VII. 

Závěrečné ustanovení 

2. Výklad této smlouvy a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, 

ve znění pozdějších předpisů. Účastníci této smlouvy uzavírají tuto smlouvu ve smyslu ustanovení § 1746 

odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jako smlouvu nepojmenovanou, přičemž tato 

smlouva upravuje jejich vztahy, které budou mezi smluvními stranami vznikat při uzavírání objednávek 

podle ustanovení § 2079 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů. 

3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci 

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.  

4. Tato smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran ve formě písemných, vzestupně 

číslovaných dodatků.  

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 

zveřejnění v registru smluv. 

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena podle jejich 

pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, a na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční 

podpisy.  

7. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 

.Obě smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu v Registru smluv zveřejní objednatel. 

 

V Teplicích dne 02. 12. 2019 V Teplicích dne 06. 12. 2019  

 

 

_____________________________  _____________________________  

 objednatel       zhotovitel  

Konzervatoř, Teplice,      Radek Kučera 

Českobratrská 15,p.o   


