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Smlouva o dílo
č. SpMO 23761/2020-5153

I. Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Zastoupená:

153 Přáslavice)

Bankovní spojení: opě 28, Praha 1
Číslo účtu:
Kontaktní zaměstnanec:

ednat ve věcech technických

tel.:
e-mailová adresa

smluvních podmínek

tel.: mob.:
e-m

Adresa pro doručování korespondence: VÚ 5153 Přáslavice
783 54 Přáslavice

(dále jen „objednatel“)
a

Obchodní firma: PHP – SERVIS, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni oddíl C ,vložka 24792
Sídlo: Bergmannova 114, 356 04 Dolní Rychnov
IČO: 29101352
DIČ: CZ29101352
Zastoupená: jednatelkou společnost
Bankovní spojení: , pobočka Sokolov
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:

č. mobil. tel.:
e-mailová adres
datová schránka

Adresa pro doručování korespondence: PHP – SERVIS, s.r.o.
Bergmannova 114
356 04 Dolní Rychnov

(dále jen „poskytovatel“)
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Podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve  znění pozdějších 
předpisů (dále jen „OZ“) uzavírají, po předchozím výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu s názvem „Smlouva o dílo na provedení periodické kontroly, tlakové zkoušky, opravy 
hasicích přístrojů a ekologické likvidace hasicích přístrojů“, tuto smlouvu o dílo (dále jen 
„smlouva“). 
 

 

 

II. Účel smlouvy 
 
2.1    Účelem této Smlouvy je zajištění periodických kontrol, tlakových zkoušek, ekologické 

likvidace nevyhovujících hasicích přístrojů a oprav hasicích přístrojů podle technické 
dokumentace výrobce v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), Vyhláškou Ministerstva vnitra č. 
246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního dozoru (vyhláška 
o požární prevenci)a dále v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů (dále jen „zákon o odpadech“) a Vyhlášky Ministerstva životního 
prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností 
odpadů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o nebezpečných vlastností 
odpadů“). 

 
III. Předmět smlouvy 

 
3.1   Předmětem smlouvy je provedení díla, které spočívá v poskytnutí následujícího plnění 

poskytovatelem pro objednatele:      
 Periodická kontrola hasicích přístrojů (dále jen „HP“) 
 tlakové zkoušky HP, 
 zabezpečení ekologické likvidace nevyhovujících HP, 
 opravy HP, 

a to za podmínek dále uvedených v této smlouvě. 

Konkrétní specifikace HP objednatele, které budou dotčeny prováděním díla ze strany 
poskytovatele, je uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy. 

3.2  Poskytovatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo s náležitou 
odbornou péčí specifikované v čl. 3.1. této smlouvy ve sjednaných termínech, řádně  
a svědomitě a v souladu s platnými právními předpisy, vztahujícími se na jeho výkon a 
objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu sjednanou ve výši a způsobem uvedeným v 
čl. IV. této smlouvy. 

3.3     V rámci plnění této smlouvy je poskytovatel povinen zpracovat a předat objednateli doklady 
nutné k užívání předmětu díla, a to v tištěné podobě a v českém jazyce: 

 Protokol (revizní zpráva) o provedení periodické kontroly zvlášť ke každému HP, kde 
bude uveden typ a výrobní číslo HP. 

 Protokol (revizní zpráva) o provedení tlakové zkoušky zvlášť ke každému HP, kde 
bude uveden typ a výrobní číslo HP. 

 Soupis vyřazených HP dle výrobních čísel s uvedením důvodu vyřazení. 
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Doklad o ekologické likvidaci nevyhovujících HP.

Vylepení kontrolních štítků na každý kontrolovaný HP, včetně plombování.

Zpracování dokladu „soupisu provedených prací a použitého materiálu“ při
provedení periodické kontroly, tlakové zkoušky, ekologické likvidace a opravy HP.

3.4 Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV. Cena za dílo

4.1 Cena za dílo je stanovena na základě jednotkových cen příslušných úkonů (dílčích částí díla)
uvedených v příloze č. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady
spojené s plněním této smlouvy (např. náklady na materiál, dopravu, apod.). Jednotkové ceny
uvedené v příloze č. 2 této smlouvy jsou po celou dobu platnosti této smlouvy neměnné a pro
obě smluvní strany závazné, přičemž mohou být měněny pouze při změně zákonem stanovené
sazby DPH.

4.2 Celková cena za dílo bude stanovena na základě skutečného provedení jednotlivých dílčích
plnění (úkonů uvedených v příloze č. 2 této smlouvy), a to v závislosti na zjištěném stavu HP
(podle výsledku provedených kontrol a tlakových zkoušek) a následném provedení oprav HP
a ekologické likvidaci nevyhovujících HP. Podkladem pro stanovení celkové ceny díla bude
poskytovatelem vyhotovený Soupis provedených prací a použitého materiálu potvrzený ze
strany objednatele.

4.3 Smluvní strany se dohodly, že celková cena za dílo sta a základě
podle tohoto článku Smlouvy nepřekročí částku ve výši Kč (slovy:
korun českých). Tato limitní cena je stanovena včetně DPH. Poskytov
požadovat po objednateli v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy jakékoliv finanční
plnění převyšující limitní cenu stanovenou dle tohoto odstavce smlouvy.

V. Doba a místo plnění

5.1 Objednatel se zavazuje že:

umožní poskytovateli provedení díla v prostorech vojenského útvaru Přáslavice (dále jen „VÚ
5153 Přáslavice“) ve dnech 22. - 26.6.2020, Po – Čt v době od 8.00 hod. do 15.00 hod.,
v Pá v době od 8.00 hod. do 12.00 hod. a poskytovatel se zavazuje, že provede dílo ve shora
uvedené době, nejpozději do 26.6.2020.

5.2 Smluvní strany se dohodly, že místem plnění jsou prostory VÚ 5153 Přáslavice, PSČ 783 54
Přáslavice.

VI. Podmínky provádění díla

6.1 Poskytovatel je povinen vést zkušební a kontrolní záznamy k předmětu plnění dle této
smlouvy tak, aby bylo možno prokázat shodu díla s požadavky stanovenými ve smlouvě.
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Poskytovatel je povinen provádět činnosti spojené s plněním díla svými pracovníky 
s platnými osvědčeními a oprávněními k daným činnostem (revize, opravy). 

6.2 Poskytovatel je povinen provést dílo s využitím komponentů a dílů nových, nepoužitých, 
vyrobených nejpozději v roce 2019 (včetně). Tyto komponenty a náhradní díly (nové) musí 
být minimálně těch technických parametrů, které měly komponenty a náhradní díly 
nahrazované. 

6.3 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2626 OZ. 
Poskytovatel se zavazuje umožnit objednateli tuto kontrolu díla provádět. Za tímto účelem je 
poskytovatel povinen předložit objednateli veškerou dokumentaci související s prováděním 
díla, vyžádanou objednatelem, dále je poskytovatel povinen umožnit objednateli vstup do 
veškerých prostor, ve kterých je dílo prováděno nebo které s prováděním díla souvisejí.  

6.4 Objednatel je oprávněn oznámit poskytovateli přerušení provádění díla v případě, že: 

a. dílo nebude ze strany poskytovatele prováděno v souladu s touto smlouvou, nebo 
b. poskytovatel pozbude způsobilosti k provádění díla, nebo 
c. poskytovatel nesplní své povinnosti stanovené v čl. 6.3 této smlouvy. 

6.5 Oznámení o přerušení provádění díla vydá objednatel nebo zástupce objednatele oprávněného 
jednat ve věcech technických písemnou formou. V tomto oznámení bude uveden důvod, pro 
který objednatel přerušuje provádění díla. Oznámení o přerušení provádění díla bude 
poskytovateli předáno telefonicky a následně doručeno faxem, příp. doručeno dle čl. 11.5 této 
smlouvy.  

 

6.6 Účinky oznámení o přerušení provádění díla nastávají okamžikem jeho doručení 
poskytovateli. 

 

6.7 Provádění díla může poskytovatel obnovit na základě písemného oznámení o ukončení 
přerušení provádění díla vydaného objednatelem nebo zástupcem objednatele oprávněného 
jednat ve věcech technických. Oznámení o ukončení přerušení provádění díla bude 
poskytovateli předáno telefonicky a následně doručeno faxem, příp. doručeno dle čl. 11.5 této 
smlouvy.  
 

6.8 Účinky oznámení o ukončení přerušení provádění díla nastávají okamžikem jeho doručení 
poskytovateli. 

6.9 V případě, že objednatel přeruší provádění díla z důvodů uvedených v čl. 6.4. a této smlouvy, 
vydá objednatel oznámení o ukončení přerušení provádění díla až poté, co poskytovatel 
odstraní veškeré závady uvedené v oznámení o přerušení provádění díla a objednatel 
odstranění závad zkontroluje.  

6.10 Poskytovatel bere na vědomí, že důvodem k přerušení provádění díla může být ztráta 
způsobilosti v souladu s čl. 6.4 b této smlouvy k provádění činností spojených s plněním díla. 
Poskytovatel bez zbytečného odkladu zašle (předloží) objednateli všechny nově platná 
oprávnění vydaná příslušnými orgány k výkonu své činnosti. 

6.11 O dobu, po kterou bylo ze strany objednatele přerušeno provádění díla, se neprodlužuje doba 
plnění dle čl. 5.1 této smlouvy. 

 
6.12 Dílo předá poskytovatel objednateli nejpozději v poslední den lhůty plnění sjednané v čl. 5.1  

této smlouvy, v místě plnění, které je sjednáno v čl. 5.2 této smlouvy.  
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6.13 Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena jeho prohlídka. Prohlídku díla 

je za objednatele oprávněn provést zástupce objednatele oprávněný jednat ve  věcech 
technických. Po provedené prohlídce: 

6.13.1. bude dílo zástupcem objednatele oprávněným jednat ve věcech technických převzato 
bez vad, a bude uznáno za dokončené na základě Soupisu provedených prací a 
použitého materiálu (dále jen „Soupis), 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 a předány objednateli. Soupis je úplný pouze tehdy, 
obsahuje-li náležitosti stanovené touto Smlouvou a obsahuje-li podpisy zástupců obou 
smluvních stran oprávněných jednat ve věcech technických. Dílo se považuje za předané 
poskytovatelem a převzaté objednatelem okamžikem podpisu zástupci obou smluvních 
stran oprávněnými jednat ve věcech technických. 

6.13.2.  Objednavatel dílo nepřevezme, vykazuje-li dílo vady. Smluvní strany se dohodly na 
tom, že vadným dílem se rozumí i nepředání  dokladů nutných k užívání díla. O odmítnutí 
bude sepsán oběma stranami zápis.  

6.14 Poskytovatel je oprávněn předat dílo (dokončit) ještě před sjednanou lhůtou plnění, kdy 
oznámí poskytovatel zástupci objednatele oprávněného jednat ve věcech technických datum a 
čas ukončení a předání.  

 
 

VII. Platební a fakturační podmínky 
 

7.1   Zaplacení dohodnuté ceny služby bude provedeno bezhotovostně po převzetí služby (dílčí části 
služby) objednatelem na základě poskytovatelem vystaveného daňového dokladu (faktury), a to 
na bankovní účet uvedený na tomto daňovém dokladu (faktuře).   

7.2     Objednatel neposkytuje zálohy. 

7.3   Daňový doklad (fakturu) doručí poskytovatel objednateli ve dvou výtiscích po převzetí 
příslušného dílčího plnění objednatelem nejpozději do 10 dnů na výše uvedenou doručovací 
adresu objednatele. Objednatel uhradí úplatu (cenu) dle daňového dokladu (faktury) do 30 dnů 
ode dne jeho prokazatelného obdržení. Za den splnění platební povinnosti se považuje den 
odepsání úplaty (ceny) dílčího plnění z účtu objednatele ve prospěch poskytovatele. 

7.4   Daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené zákonem č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. K identifikaci 
objednatele je poskytovatel povinen na tomto daňovém dokladu (faktuře) uvést následující 
údaje: „Objednatel: Česká republika-Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 
6. IČ: 60162694, DIČ: CZ60162694. Konečný příjemce: Vojenský útvar 5153 Přáslavice, 783 
54 Přáslavice“. Součástí každého daňového dokladu (faktury) bude zejména položkový rozpis 
ceny příslušného dílčího plnění obsahující: 

a) číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění; 

b) kalkulace ceny po jednotlivých položkách dle bodu čl. 4.3. této smlouvy; 

7.5   Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který 
neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými, nebo úplnými doklady, nebo 
obsahuje nesprávné cenové údaje. 

7.6  Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí objednatel vyznačit důvod vrácení daňového 
dokladu (faktury). Poskytovatel je povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu) s tím, že 
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oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet původní lhůta splatnosti 
daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta stanovená v čl. 7.3 této dohody ode dne 
prokazatelného doručení opraveného a všemi náležitostmi opatřeného daňového dokladu 
(faktury) objednateli. 

7.7   Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za 
daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem 
zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že 
takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, 
která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavateli. 
Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a 
nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně 
příslušnému správci daně. 

 
 
 
 

VIII. Vlastnictví a odpovědnost za škodu 
 

8.1 Vlastníkem věci, která byla poskytovateli předána k provedení díla, je po celou dobu plnění       
předmětu díla objednatel.  

8.2 Za nebezpečí škody na prováděném díle až do jeho zpětného předání objednateli odpovídá 
poskytovatel. 

8.3 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  Poskytovatel prohlašuje, že poskytuje záruku za provedenou práci (poskytnutou službu) 
v délce 6 měsíců a dále záruku na náhradní díly a materiál použitý pro poskytnutí služby 
v délce 12 měsíců. Záruční doba počíná běžet od předání předmětu služby objednateli.  

9.2 Reklamace se uplatňují písemně. 

9.3 Prodávající je povinen se k reklamaci vyjádřit do 5 dnů ode dne jejího obdržení. 

9.4 Prodávající je povinen reklamaci vyřídit do 30 dnů ode dne obdržení oprávněné reklamace. 

9.5 O odstranění vady musí být sepsán protokol. 

9.6   Právo z vadného plnění se řídí ustanovením § 2106, § 2107, § 2165, § 2615 - § 2618             
OZ. 

 
 
 

X. Smluvní pokuty a úrok z prodlení 
 

10.1 Neprovede-li poskytovatel řádně a včas dílo v souladu s podmínkami této smlouvy, má 
objednatel právo požadovat po poskytovateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% 
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z celkové ceny díla, a to za každý i jen započatý den prodlení poskytovatele až do předání 
úplného díla objednateli. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení. 

10.2 Objednatel zaplatí poskytovateli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení ve výši 0,1% 
z ceny za dílo za každý započatý den prodlení. 

10.3 Maximální výše úroku z prodlení činí 100% z ceny za dílo. 

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

10.5 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. 

11.2 Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními OZ. 

11.3 Poskytovatel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Poskytovatel 
odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích 
osob. 

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

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

11.6 Poskytovatel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku podle této dohody 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 
dohody, třetím osobám (mimo subdodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 
OZ důvěrné. 

11.7 Zpracování případných osobních údajů fyzických osob v souvislosti s plněním předmětu této 
smlouvy, a to jak na straně objednatele, tak i poskytovatele, bude prováděno v souladu 
s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jakož i v souladu 
se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, přičemž jednotlivé smluvní strany se zavazují před případným 
zpracováním osobních údajů dotčených fyzických osob zajistit splnění právních podmínek dle 
uvedených právních předpisů pro takovéto zpracování. 

11.8 Poskytovatel souhlasí s uveřejněním údajů v této dohodě s výjimkou ustanovení, která 
obsahují utajované informace a obchodní tajemství. 

11.9 Poskytovatel není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani 
žádný ze svých závazků plynoucích z této dohody ani tuto dohodu jako celek. 

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

11.11 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 dohody, 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 závazků 

 

12.1   Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této dohody v souladu ustanoveními § 2106 a § 2107 
OZ. 

12.2   Poskytovatel je mimo jiné případy podle ustanovení § 2106 OZ, oprávněn odstoupit od 

dohody v případě, že objednatel je v prodlení s plněním jeho peněžitých závazků o 30  
kalendářních dnů a více (jedná se o podstatné porušení dohody ve smyslu ustanovení § 2002 
OZ). 

12.3   Odstoupit od dohody lze písemnou formou. Odstoupení se doručuje podle čl. 11.11. této 
dohody. 

12.4   Odstoupení od dohody je účinné uplynutím 6 kalendářních dnů od data doručení podle čl. 
11.11. této dohody. 

12.5   Smluvní strany se dohodly na tom, že tato dohoda zaniká vedle případů stanovených OZ, 
také: 

a) dohodou smluvních stran spojenou se vzájemným vyrovnáním účelně vynaložených 
nákladů; 

b) jednostranným odstoupením od dohody ze strany objednatele pro její podstatné  
porušení poskytovatelem. 

12.6  Za podstatné porušení této dohody poskytovatelem se považuje zejména:  

a) prodlení v provedení díla poskytovatele v termínu uvedeném v čl. 5.1. této 
smlouvy, delší než 5 dnů, 

b) nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu zboží, 

c) prodlení s odstraněním vad o více jak 15 dní. 

d) opakované porušení povinností poskytovatele 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, příloha č. 1 má 1 očíslovanou stranu, příloha č. 2 má 

2 očíslované strany. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední 
smluvní stranou a zveřejněním v Registru smluv. 

13.2   Jsou-li v této smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást.  
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13.3 Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným, oboustranně potvrzeným ujednáním,
výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě podepsaným statutárními orgány nebo zmocněnými
zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
V případě změny zástupce objednatele nebo poskytovatele oprávněného jednat ve věcech
technických nebude vyhotoven dodatek ke smlouvě; smluvní strana, u které ke změně
zástupce došlo, je povinna tuto změnu oznámit druhé smluvní straně. Účinnost změny nastává
okamžikem doručení oznámení příslušné smluvní straně.

13.4 Smluvní strany souhlasně prohlašují, že je jim obsah smlouvy dobře znám, že si ji přečetly, že
ji uzavírají na základě své svobodné, pravé a vážné vůle, a že smlouva nebyla uzavřena v tísni
nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

13.5 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a je uložena na https://nen.nipez.cz/

Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Specifikace hasicích přístrojů
Příloha č. 2: Ceník úkonů
.

V Přáslavicích, dne …….……..… V Dolním Rychnově, dne …………………
Objednavatel:

Velitel 72. mechanizovaného praporu Přáslavice

pplk Ing. Martin HAJDUCH, MMAS

Podpis, razítko:

Poskytovatel:

Jednatelka společnosti

Žaneta KUTILOVÁ

podpis, razítko:



 

Příloha č.1 ke Smlouvě o dílo č. SpMO 23761/2020-5153 
Počet listů: 1 
  

Specifikace hasicích přístrojů k provedení revize, tlakové zkoušky a ekologické likvidace (předpokládané množství) 
 
 

Pravidelná revize hasicích přístrojů 
 

Předpokládané 
množství Tlaková zkouška 

Předpokládané 
množství 

PŘÍSTROJ HAS.CO2-1,5KG 5 PŘÍSTROJ HAS.CO2-1,5KG 4 
PŘÍSTROJ HASÍCÍ CO2-5 KG 13 PŘÍSTROJ HASÍCÍ CO2-5 KG 13 
PŘÍSTROJ HAS.CO2-2KG 4 PŘÍSTROJ HAS.CO2-2KG 4 
PŘÍSTROJ HAS.CO2-6KG 2 PŘÍSTROJ HAS.CO2-6KG 2 
PŘÍSTROJ HASÍCÍ PŘEN.CO2 2 PŘÍSTROJ HASÍCÍ PŘEN.CO2 2 
PŘÍSTROJ HASÍCÍ POJ.CO2 1 PŘÍSTROJ HASÍCÍ POJ.CO2 1 
PŘÍSTROJ HAS.PRÁŠ.6KG 240 PŘÍSTROJ HAS.PRÁŠ.6KG 50 
PŘÍSTROJ HAS.PRÁŠ.2KG 280 PŘÍSTROJ HAS.PRÁŠ.2KG 60 
PŘÍSTROJ HAS.PRAŠ. 1KG 15 PŘÍSTROJ HAS.PRAŠ. 1KG 14 
PŘÍSTROJ HASÍCÍ POJ.PRÁŠ 1 PŘÍSTROJ HASÍCÍ POJ.PRÁŠ 1 
PŘÍSTROJ HAS.VODNÍ 9L 10 PŘÍSTROJ HAS.VODNÍ 9L 10 
PŘÍSTROJ HAS.PRÁŠ.4KG 2 PŘÍSTROJ HAS.PRÁŠ.4KG 3 

Ekologická likvidace nevyhovujících HP 
 

Předpokládané 
množství 

Náhradní díly + oprava dle potřeby Předpokládané 
množství 

dle platné legislativy, zejména zákona č. 185/2001 Sb. „O 
odpadech“ a Vyhl. č. 94/2016 Sb. „O hodnocení nebezpečných 

vlastností odpadů 

40 dle platné legislativy, zejména zákona č. 185/2001 Sb. „O 
odpadech“ a Vyhl. č. 94/2016 Sb. „O hodnocení nebezpečných 

vlastností odpadů 

50 
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Příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo SpMO 23761/2020-5153
Počet listů: 2

Ceník úkonů

Ceny vybraných náhradních dílů v rámci opravy HP, provádění periodické kontroly, tlakové zkoušky a likvidace HP:

P.č. Název
Měrná

jednotka
Cena za MJ bez

DPH
% DPH Cena za MJ vč. DPH

1. Hadice - Práškový HP 4-6 kg ks 21

2. Hadice - CO2 HP 2-6 kg ks 21

3. Proudnice ks 21

4. Těsnění hadice ks 21

5. Pákový ventil ks 21

6. O-kroužek ks 21

7. Nárazníková armatura ks 21

8. Kontrolní manometr ks 21

9. Tlaková patrola ks 21

10. Zajišťovací kolík ks 21

11. Pojistný ventil ks 21

12. Náplň HP 1 - 2 kg - práškový-plnění ks 21

13. Náplň HP 4 - 6 kg - práškový-plnění ks 21

14. Náplň CO2 HP 1,5 kg-plnění ks 21

15. Náplň CO2 HP 2 kg-plnění ks 21

16. Náplň CO2 HP 5 kg-plnění ks 21

17. Náplň CO2 HP 6kg-plnění ks 21

18. Náplň HP 9 l - vodní-plnění ks 21

Cena za provedení periodické kontroly HP:
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P.č. Název
Měrná

jednotka
Cena za MJ bez

DPH
% DPH Cena za MJ vč. DPH

1. Práškový HP 1 - 2kg ks 21

2. Práškový HP 4 - 6kg ks 21

3. Práškový P50 ks 21

4. CO2 HP 1,5 kg ks 21

5. CO2 HP 2 kg ks 21

6. CO2 HP 5 kg ks 21

7. CO2 HP přenosný ks 21

8. CO2 HP 6 kg ks 21

9. Vodní HP 9 l ks 21

Cena za provedení tlakové zkoušky HP

P.č. Název
Měrná

jednotka
Cena za MJ bez

DPH
% DPH Cena za MJ vč. DPH

1. Práškový HP 1 - 2kg ks 21

2. Práškový HP 4 - 6kg ks 21

3. Práškový P50 ks 21

4. CO2 HP 1,5 kg ks 21

5. CO2 HP 2 kg ks 21

6. CO2 HP 5 kg ks 21

7. CO2 HP 6 kg ks 21

8. CO2 HP přenosný ks 21

9. CO2 HP pojízdný ks 21

10. Vodní HP 9 l ks 21

Cena za provedení ekologické likvidace HP:

P.č. Název
Měrná

jednotka
Cena za MJ bez

DPH
% DPH Cena za MJ vč. DPH

1. Ekologická likvidace HP ks 21
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