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SMLOUVA O DÍLO 

I. 
Smluvní strany 

1. Česká republika – Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola 
požární ochrany 
se sídlem: Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek 
zastoupen: plk. Ing. Radimem Palochem, ředitelem SOŠ PO a VOŠ PO 
IČO: 64122654 
DIČ: není plátce DPH 
bankovní spojení: ČNB Ostrava  
číslo účtu: 85938881/0710 
datová schránka: bi3aa9z 
Za objednatele je ve věcech technických – předmětu smlouvy oprávněn jednat:  
plk. Ing. Radim Paloch, ředitel, tel.: 950 710 220,  email: 

  
Za objednatele je ve věcech smluvních vztahů oprávněna jednat:  
plk. Ing. Hana Cidlíková, vedoucí provozně ekonomického oddělení, tel. 950 710 240, 

,   
Za objednatele je ve věcech administrace projektu, kontaktní osoba vůči řídícím a 
kontrolním orgánům:  
Lucie Lucáková,  tel.: 950 710 223, , email:  
(dále jen „objednatel“) 
 
a 

2. VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. 
se sídlem:                               Cihelní 1575/14, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 
zastoupena:                                  . , místopředsedou představenstva 
                                               . , členem představenstva   
IČO:                                        28606582  
DIČ:                                        CZ28606582  
bankovní spojení:                   Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu:                               4312807389/0800 
datová schránka:                    xrsgrw3  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 
4229  
(dále jen „zhotovitel“) 



II. 
Základní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto 
smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu 
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně (za písemnou formu je v tomto 
případě považováno sdělení prostřednictvím zprávy doručené do datové schránky nebo 
sdělení v listinné podobě doručené na adresu sídla objednatele nebo zhotovitele). Při 
změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny bankovního účtu není nutné 
uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Je-li zhotovitel plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této 
smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě 
změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií 
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li zhotovitel plátcem DPH, musí 
být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. 

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

6. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami 
a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a 
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k realizaci 
díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. IV odst. 1 této smlouvy. 

III. 
Předmět smlouvy 

1.  Účelem této smlouvy a předmětem plnění dle této smlouvy je realizace veřejné zakázky 
s názvem „Vzdělávací a výcviková střediska IZS – Modernizace Střední odborné školy 
požární ochrany a Vyšší odborné školy požární ochrany – simulační technologie, 
registrační číslo projektu CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0004761 - opakované 
vyhlášení“. Uzavření této smlouvy o dílo mezi stranami předcházelo zadávací řízení dle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
Nabídka účastníka zadávacího řízení a současně zhotovitele z této smlouvy byla podána v 
nadlimitním otevřeném řízení č. j. FM-43/2020 a byla zadavatelem a současně 
objednatelem z této smlouvy zákonem stanoveným způsobem vyhodnocena jako 
způsobilá k uzavření této smlouvy. Nabídkou, kterou zhotovitel podal jako účastník v 
zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, je plně vázán.  

2.  Zhotovitel se zavazuje provést řádně a včas na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele 
dílo spočívající ve vývoji, dodávce, instalaci a zprovoznění technologie simulátorů a 
vybavení učeben specializovanou informační technologií, a to v podobě: 
 simulátoru pro výuku krizového řízení (SKŘ), 



 simulátoru pro výuku taktického a takticko-strategického řízení (STTSŘ), 
 simulátoru pro výuku operačního řízení (SOŘ), 
 simulátoru pro výuku komunikačních technologií (SKT), 
 učebny specializovaných informačních technologií (USIT), 
(dále jen „dílo“). Bližší specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy – 
Technická část zadávací dokumentace. 

3.  Součástí díla je také odborná montáž vybavení a zařízení, zajištění a ověření funkčnosti a 
funkcionalit simulačních a specializovaných informačních technologií, dodání nezbytné 
dokumentace, poučení zástupců z řad pracovníků objednatele o správě a obsluze díla a 
zkušební provoz k ověření funkcionalit díla.  

4.  Součástí díla je i poskytnutí nezbytných licencí k software poskytnutému v rámci díla, 
přičemž licence budou poskytnuty ke všem částem a způsobům užití díla, které s ohledem 
na předmět plnění přichází v úvahu (podrobnosti viz příloha č. 1 této smlouvy – Technická 
část zadávací dokumentace).  

5.  Objednatel se zavazuje dílo dokončené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně 
zhotoviteli cenu podle čl. IV.  této smlouvy. 

6.  Akce bude spolufinancována ze strukturálních fondů Evropské unie z Integrovaného 
regionálního operačního programu pro období 2014–2020, Prioritní osa 1 
Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifický cíl 1.3 Zvýšení 
připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof. Zhotovitel si je plně vědom, že předmětem 
této smlouvy jsou aktivity a výstupy, které budou tvořit součást projektu 
spolufinancovaného Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního 
programu, z této skutečnosti vyplývající specifika plně akceptuje a zavazuje se poskytovat 
nezbytnou součinnost zejm. kontrolním orgánům. 

IV. 
Cena za dílo 

1. Cena za dílo činí: 

Cena celkem bez DPH 53 157 359,95 Kč 

Cena celkem včetně DPH 64 320 405,54 Kč 
 

 

(slovy: 

padesáttřimilionyjednostopadesátsedmtisíctřistapadesátdevětkorunčeskýchadevadesátpě
thaléřůbezdph, 

šedesátčyřimilionytřistadvacettisícčtyřistapětkorunčeskýchapadesátčtyřihaléřesdph). 

Podrobný rozpis ceny za dílo je přílohou č. 2 této smlouvy. 



2. Cena za dílo podle odstavce 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele spojené se splněním jeho závazku z této smlouvy, tj. cena díla je včetně 
dopravného, odměny za poskytnutí licence, instalace a montáže apod. Cena za dílo je 
stanovena jako konečná, nejvýše přípustná a není ji možno překročit. Cena za dílo bude 
zaplacena na základě faktur vystavených zhotovitelem za podmínek stanovených v této 
smlouvě. 

3. Je-li zhotovitel plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude 
stanovena v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné 
sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní 
strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno 
ke smlouvě uzavírat dodatek. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH 
v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, 
která mu v souvislosti s tím vznikla. V případě zahraničního zhotovitele, je objednatel 
povinen přiznat DPH v procentní sazbě dle platných právních předpisů v souladu s § 108 
odst. 2 zákona o DPH. 

V. 
Místo a lhůta plnění 

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli dílo v místě plnění, kterým je areál 
Střední odborné školy požární ochrany a Vyšší odborné školy požární ochrany na adrese 
Pavlíkova 1479, 738 02 Frýdek-Místek.  

2. Zhotovitel je povinen dílo provést a předat objednateli bez vad faktických i právních a bez 
nedodělků v těchto termínech: 

a) zpracování a předání návrhu způsobu instalace a zprovoznění díla v prostředí 
objednatele včetně uvedení časového harmonogramu a požadavků na součinnost 
objednatele při realizaci díla včetně návrhu akceptačních kritérií pro předání díla do 
zkušebního provozu a pro předání díla do rutinního provozu – do 1 měsíce 
od doručení písemné výzvy k zahájení plnění dle odstavce 3 tohoto článku této 
smlouvy; 

b) vývoj, instalace a zprovoznění díla v prostředí objednatele v rozsahu dle přílohy č. 1 
této smlouvy „Technická část zadávací dokumentace“ – do 5 měsíců od schválení 
návrhu způsobu instalace a zprovoznění díla dle čl. V odst. 2 písm. a) této smlouvy. 
Instalace a zprovoznění končí úspěšným provedením akceptačních testů a 
předáním díla zhotovitelem objednateli do zkušebního provozu. Výsledek 
akceptačních testů bude součástí Zápisu o předání a převzetí díla do zkušebního 
provozu, který podepíší obě smluvní strany a který bude obsahovat stejné 
náležitosti, jako jsou uvedeny v čl. VII odst. 2 písm. a) až f), i) a j) této smlouvy, 
přičemž zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a objednatel obdrží jedno vyhotovení; 

c) poučení zástupců z řad pracovníků objednatele o správě a obsluze díla a veškerých 
dodaných zařízení a jejich komponent, která budou jeho součástí, bude probíhat 
v místě plnění a bude provedeno po dokončení instalace a zprovoznění díla a 
převzetí díla do zkušebního provozu dle čl. V odst. 2 písm. b) této smlouvy; 
nejpozději však do 3 týdnů od tohoto okamžiku; 

d) zkušební provoz bude probíhat po dobu 3 měsíců od ukončení instalace a 
zprovoznění díla dle čl. V odst. 2 písm. b) této smlouvy. Po ukončení zkušebního 



provozu a úspěšném provedení akceptačních testů lze dílo, nebude-li obsahovat 
vady či nedodělky, předat objednateli do rutinního provozu. O předání a převzetí 
díla bude vyhotoven Zápis o předání a převzetí díla, který bude mít náležitosti 
dle čl. VII této smlouvy a jehož součástí budou výsledky akceptačních testů pro 
předání díla po ukončení zkušebního provozu. 

3. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k zahájení plnění. 
4. Písemnou výzvou dle odstavce 3 tohoto článku se rozumí oznámení zaslané zhotoviteli 

poštou, popř. datovou zprávou nebo e-mailem: 
a) na adresu:   Cihelní 1575/14, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 
b) do datové schránky zhotovitele: xrsgrw3 
c) na e-mail:      

5. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli. Smluvní strany se dohodly, že 
objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky. 

VI. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Není-li stanoveno touto smlouvou výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti 
smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel je zejména povinen: 
a) Provést dílo řádně a včas za použití materiálu a postupů odpovídajících právním 

předpisům a technickým normám ČR. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Dílo 
musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci 
vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

b) Řídit se při provádění díla pokyny objednatele. 
c) Umožnit objednateli kontrolu provádění díla. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel 

neprovádí dílo řádně či jinak porušuje svou povinnost, poskytne zhotoviteli lhůtu 
k nápravě; neučiní-li tak zhotovitel ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn 
od smlouvy odstoupit. 

d) Odstranit zjištěné vady a nedodělky na své náklady. 
e) Dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat 

platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů 
týkajících se ochrany životního prostředí. 

f) Dohodnout s objednatelem termín dodávky, instalace, montáže a souvisejících prací. 
Konkrétní den a hodinu, kdy bude zahájena realizace díla v místě plnění dle čl. V odst. 
1 této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli sdělit písemně (za písemnou formu 
je v tomto případě považováno i sdělení prostřednictvím zprávy doručené do datové 
schránky nebo sdělení zaslané e-mailem na adresy pracovníků objednatele – 

,  - minimálně 5 kalendářních 
dnů předem.  

g) V případě znečištění prostor instalace a montáže provádět průběžně úklid a prostory 
uvést vždy do původního stavu. 

h) Veřejné výdaje jsou součástí veřejných financí a zhotovitel je podle ustanovení § 2 
písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 



některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 
s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

i) Řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s realizací 
projektu, minimálně po dobu 10 let od dokončení díla. Pokud je v českých právních 
předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro 
úschovu delší lhůta. 

j) Minimálně do konce roku 2030 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se 
k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centrum pro 
regionální rozvoj České republiky, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva 
financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního 
úřadu, Auditního orgánu, Platebního a certifikačního orgánu, příslušného orgánu 
finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a zároveň je povinen 
vytvořit podmínky k provedení kontroly a poskytnout při provádění kontroly 
součinnost. 

k) Předat objednateli do 3 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy rozpis ceny za dílo 
s určením samostatných věcí, souborů věcí nebo samostatných funkčních celků za 
účelem evidence majetku a jeho odepisování dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů. 

l) U odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku bude uveden 
klasifikační kód CZ-CPA za účelem odepisování dlouhodobého hmotného a 
nehmotného majetku. 

m) Poskytnout objednateli oprávnění k výkonu práva užít software, který je součástí díla 
(licenci), pro potřeby objednatele, resp. jeho uživatelů. Odměna za poskytnutí licence 
je součástí ceny za dílo podle ujednání v čl. IV. této smlouvy ve výši 10 % z ceny díla. 
Odpovědnost za neoprávněný zásah do autorských i jiných práv třetích osob nese 
výlučně zhotovitel. 

n) Zajistit veškeré licenční oprávnění pro řádné užívání poskytnutého díla, jakož i 
zajištění řádné funkčnosti díla po dobu záruční doby (vč. maintenance licencí, 
aktualizací, upgrade verzí). 

o) Pro plnění využít v maximálním rozsahu a na požádání objednatele kdykoliv osob, 
prostřednictvím kterých prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, jakož i pro 
vyhrazené části plnění využít osob, které musí danou část plnění realizovat. V případě 
změny osoby, prostřednictvím které zhotovitel prokázal splnění kvalifikace, je uvedené 
možné jen tehdy, pokud budou doloženy doklady o její kvalifikaci v rozsahu 
uvedeném v zadávací dokumentaci. Zhotovitel je dále při provádění díla povinen 
využít produkty v rozsahu dle Přílohy č. 4 zadávací dokumentace od výhradních 
poddodavatelů uvedených v čl. 8 zadávací dokumentace z důvodu zajištění 
kompatibility díla. 

p) Neposkytuje-li objednatel součinnosti pro provádění díla v souladu s odstavcem 3 
tohoto článku, je zhotovitel povinen neprodleně objednatele vyzvat k nápravě, a to e-
mailem na adresu:  ,  nebo 
datovou zprávou doručenou do datové schránky objednatele. Pokud není 
postupováno v souladu s tímto ujednáním, nemůže se zhotovitel dovolávat 



neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele a nelze uplatnit nároky plynoucí 
z neposkytnutí součinnosti objednatelem. 

q) Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy a 
prohlašuje, že údaje uvedené ve smlouvě nejsou chráněny zvláštním právním 
předpisem a nepředstavují jeho obchodní tajemství.  

3. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nutnou k provedení díla a 
uhradit za řádně poskytnuté plnění cenu. 

VII. 
Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody 

1. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude dokončeno bez vad a nedodělků. 
O předání a převzetí díla zhotovitel sepíše Zápis o předání a převzetí díla, ve kterém 
objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli. Zápis o předání a převzetí díla bude 
podepsán oprávněným zástupcem zhotovitele a objednatele. Zápis o předání a převzetí 
díla bude vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž jedno vyhotovení bude určeno pro 
objednatele a dva pro zhotovitele. 

2. Zápis o předání a převzetí díla musí obsahovat minimálně tyto náležitosti: 
a) označení předmětu díla: „Vzdělávací a výcviková střediska IZS – Modernizace Střední 

odborné školy požární ochrany a Vyšší odborné školy požární ochrany – simulační 
technologie“, registrační číslo projektu CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0004761 – 
opakované vyhlášení, 

b) označení objednatele a zhotovitele, 
c) číslo smlouvy o dílo a datum jejího uzavření, 
d) název projektu: „Vzdělávací a výcviková střediska IZS – Modernizace Střední odborné 

školy požární ochrany a Vyšší odborné školy požární ochrany“ - registrační číslo 
projektu CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0004761, 

e) místo plnění dle čl. V odst. 1 této smlouvy, 
f) název, typ a počet kusů položek, vč. finančního vyjádření ceny za jednotlivé položky 

(cena bez DPH, výše DPH, cena s DPH) dle přílohy č. 2 této smlouvy, 
g) datum zahájení a dokončení prací na díle, 
h) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá), 
i) datum a místo sepsání zápisu, 
j) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

3. Zhotovitel odpovídá za to, že informace uvedené v Zápise o předání a převzetí díla budou 
v souladu se skutečným stavem. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni vedle 
předepsaných náležitostí uvést v Zápise o předání a převzetí díla cokoliv, co budou 
považovat za nutné. Ujednání v tomto článku smlouvy se přiměřeně použijí také na Zápis 
o předání a převzetí díla do zkušebního provozu dle čl. V odst. 2 písm. b) této smlouvy. 

4. Vlastnické právo k věci, která je předmětem díla, a nebezpečí škody na ní přechází 
na objednatele dnem převzetí díla objednatelem, čímž se rozumí den převzetí zcela 
dokončeného díla do rutinního provozu dle čl. V odst. 2 písm. d) této smlouvy. 

5. Součástí předání díla dle tohoto článku je rovněž předání dokladů, které se k dílu vztahují 
(záruční list, návod k použití, prohlášení o shodě apod.) v českém jazyce. Dílo musí 



splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 
změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

6. V případě, že při plnění této smlouvy bude poskytnuto nebo vznikne dílo, které je 
chráněno předpisy o duševním vlastnictví (např. i jen dokumentace jako dílo autorské 
apod.), vzniká objednateli právo toto dílo užívat v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu 
(funkčních požadavků), ke kterému bylo vytvořeno či objednatelem pořízeno, a to po 
dobu neurčitou. 

VIII. 
Platební a fakturační podmínky 

1. Po předání a převzetí díla do zkušebního provozu dle čl. V odst. 2 písm. b) této smlouvy, 
které bude potvrzeno podpisem Zápisu o předání a převzetí díla do zkušebního provozu, 
bude na základě faktury vystavené zhotovitelem uhrazena částka odpovídající 60 % z ceny 
uvedené v čl. IV odst. 1 této smlouvy. Zbývající částka bude zhotoviteli uhrazena po 
úspěšném ukončení zkušebního provozu a předání díla do rutinního provozu dle čl. 
V odst. 2 písm. d) této smlouvy.  

2. Je-li zhotovitel plátcem DPH, podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které 
budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené 
dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen "faktura"). Není-li zhotovitel 
plátcem DPH, podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít 
náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Kromě 
náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad/účetní doklad 
bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 
a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele, 
b) předmět smlouvy, tj. text: „Vzdělávací a výcviková střediska IZS – Modernizace Střední 

odborné školy požární ochrany a Vyšší odborné školy požární ochrany – simulační 
technologie“, registrační číslo projektu CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0004761 – 
opakované vyhlášení. 

c) název projektu: „Vzdělávací a výcviková střediska IZS – Modernizace Střední odborné 
školy požární ochrany a Vyšší odborné školy požární ochrany“, registrační číslo 
projektu CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0004761, a text „Spolufinancováno v rámci 
Integrovaného regionálního operačního programu“, 

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu 
s čl. II odst. 2. této smlouvy informovat objednatele), 

e) lhůtu splatnosti faktury, 
f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního 

telefonu, 
g) označení útvaru objednatele, který případ likviduje, 
h) přílohou faktury bude Zápis o předání a převzetí díla do zkušebního provozu nebo 

Zápis o předání a převzetí díla,  
i) pokud bude vystavena více než 1 faktura, bude přílohou poslední faktury rekapitulace 

zápisů o předání a převzetí díla vč. finančního vyjádření a rekapitulace vystavených 
faktur. 



3. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. 

4. Lhůta splatnosti faktury činí 60 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. 
Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo 
doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 
bude-li chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před 
uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením 
důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné 
faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode 
dne doručení nové faktury objednateli. 

6. Objednatel, příjemce plnění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem smlouvy, nepoužije 
pro svou ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely související s jeho činností při výkonu 
veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o 
DPH). Z uvedeného důvodu se na plnění, podléhá-li režimu přenesení daňové povinnosti 
dle příslušných ustanovení uvedeného zákona, tento daňový režim nevztahuje 
a zhotovitelem, je-li plátcem DPH, bude vystavena faktura za zdanitelné plnění včetně 
daně z přidané hodnoty. 

7. Je-li zhotovitel plátcem DPH, objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně 
dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí 
v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet 
zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že: 
a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 

zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo 
b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 

v insolvenčním řízení, nebo 
c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude 

správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“. 
Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH 
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese 
odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně 
zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této 
daně. 

8. Smluvní strany se dohodly, že platby budou provedeny v českých korunách (CZK) 
výhradně na účet zhotovitele uvedený v čl. I. této smlouvy. Pokud zhotovitel nemá účet 
zřízený v peněžním ústavu na území České republiky, bankovní poplatky za zahraniční 
platby jdou na vrub zhotovitele. 

IX. 
Práva z vadného plnění, záruka za jakost 

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě. 
2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť 

se vada projeví až později. Instalace a zprovoznění díla končí prováděním akceptačních 
testů a v případě úspěšného provedení akceptačních testů je dílo předáno zhotovitelem 



objednateli do zkušebního provozu ve smyslu čl. V odst. 2 písm. b) této smlouvy, který 
bude probíhat po dobu 3 měsíců.  V průběhu této doby budou veškeré zjištěné závady a 
vady díla spočívající v jeho chybném chování odstraněny bezplatně. Po úspěšném 
ukončení zkušebního provozu a úspěšném provedení akceptačních testů ve smyslu čl. 
V odst. 2 písm. d) této smlouvy bude dokončené dílo předáno objednateli. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) 
ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce 24 měsíců, pokud 
však příloha č. 1 této smlouvy „Technická část zadávací dokumentace“ včetně jejích příloh 
u vybraných položek díla nestanoví jinak. V takovém případě poskytne zhotovitel 
objednateli na takto vybrané položky záruku v souladu s touto přílohou (dále též „záruční 
doba“). Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem do rutinního provozu. 
Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, 
za které nese odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky 
platí podmínky uvedené v odstavci 4 a násl. tohoto článku smlouvy. 

4. Vady díla dle odstavce 2 tohoto článku smlouvy a vady, které se projeví během záruční 
doby, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně. 

5. Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení obsahujícím co nejpodrobnější 
specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat v elektronické podobě e-
mailem nebo datovou zprávou nebo v listinné podobě na tyto adresy: 
 e-mail:  
 adresu: Cihelní 1575/14, 70200 Ostrava – Moravská Ostrava 
 do datové schránky: xrsgrw3 

6. Objednatel má právo na odstranění vady dodáním nové věci nebo opravou; je-li vadné 
plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby 
plnění má objednatel. 

7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení 
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak 
(za písemnou formu se v tomto případě považuje také sdělení zaslané e-mailem na 
adresu . 

8. Odstranění vady díla je provedeno předáním písemného protokolu zhotovitelem 
objednateli. 

9. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce 24 měsíců. 
10. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to 

v plné výši. Zhotovitel rovněž objednateli uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv 
z vadného plnění. 

X. 
Sankce 

1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo včas, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý 
započatý den prodlení. 



2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. IX odst. 7 této smlouvy, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH 
dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení. 

3. Pokud zhotovitel poruší povinnost dle čl. VI. odst. 2 písm. o), je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení a 
každý započatý den prodlení s plněním jakéhokoliv povinnosti dle citovaného ustanovení. 

4. Pokud zhotovitel poruší jinou povinnost, než za kterou je definována konkrétní smluvní 
pokuta, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý 
započatý den prodlení a každý případ porušení samostatně. 

5. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

6. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat 
samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši. 

7. K zajištění svého závazku řádného dokončení díla ve sjednaných lhůtách dle čl. V odst. 2 
této smlouvy poskytl zhotovitel objednateli před uzavřením této smlouvy finanční záruku 
za řádné dokončení díla (dále jen „Bankovní záruka za řádné dokončení díla“), což smluvní 
strany stvrzují svými podpisy. 
a) Zhotovitel má sjednánu platnou Bankovní záruku za řádné dokončení díla s platností 

po zbývající dobu provádění díla, prodlouženou nejméně o 30 dnů, poskytnutou 
bankou (dále jen „Banka“), ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského 
zákoníku; Bankovní záruka za řádné dokončení díla v záruční listině obsahuje 
písemné prohlášení Banky, že tato uspokojí nároky objednatele v rozsahu do částky 
1.000.000 Kč, pokud zhotovitel nedokončí dílo dle této smlouvy ve sjednané lhůtě.  
Záruční listina neobsahuje další podmínky Banky. Bankovní záruka za řádné 
dokončení díla je neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Originál Bankovní záruky 
za řádné dokončení díla bude mít v držení po celou dobu provádění díla objednatel. 

b) Bankovní záruka za řádné dokončení díla bude Zhotoviteli uvolněna jednorázově 
po předložení zápisu o předání a převzetí díla do rutinního provozu podepsaného 
objednatelem a zhotovitelem a po odstranění případných vad a nedodělků ve 
sjednané lhůtě. V případě, že dílo nebude dokončeno v průběhu trvání Bankovní 
záruky za řádné dokončení díla, zavazuje se zhotovitel objednateli nejpozději 
v poslední pracovní den předcházející dni skončení platnosti Bankovní záruky 
předložit Bankovní záruku novou (případně zajistit prodloužení bankovní záruky 
stávající) s platností nejméně 2 měsíce ode dne skončení platnosti Bankovní záruky 
původní. Takto bude postupováno opakovaně tak, aby byla Bankovní záruka za 
řádné dokončení díla zhotovitelem udržována v platnosti po celou dobu realizace 
díla. 

c) Pokud zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné 
dokončení díla zajišťovány, částka uvedená v Bankovní záruce za řádné dokončení 
díla bude plněna na výzvu objednatele vyplacením uvedené částky na bankovní účet 
objednatele uvedený v čl. I odst. 1 této smlouvy.  

8. Porušení povinnosti zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné 
porušení smlouvy. 



XI. 
Zánik smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva zaniká: 
a) dohodou smluvních stran, 
b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní 

stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 
 neprovedení díla ve lhůtě plnění, resp. jednotlivých dílčích termínech dle čl. V odst. 

2 této smlouvy, pokud prodlení trvá déle než 21 dnů,  
 nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem, které 

se týkají provádění díla, 
 nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost nebo o právech z vadného 

plnění, 
 neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení 

dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů 
po doručení první výzvy. 

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 
3. Pro účely této smlouvy se pojmem „bez zbytečného odkladu“ ve smyslu § 2002 

občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“. 

XII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a podle § 6 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), 
účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

2. Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních 
stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků. 

3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
z této smlouvy třetí straně. 

4. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tato 
smlouva vyhotovena pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu. 

5.  Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 



6. V souladu se zákonem o registru smluv se strany dohodly, že objednatel zašle tuto 
smlouvu správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem a o nabytí 
účinnosti této smlouvy písemně vyrozumí zhotovitele. Smluvní strany uzavírají tuto 
smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a podle 
Nařízení 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). Osobní 
údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů. 

7. V případě uzavření smlouvy ve dvojjazyčném znění je rozhodné znění v českém jazyce. 
Veškerá komunikace smluvních stran bude probíhat v českém jazyce. 

8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 
Příloha č. 1: Technická část zadávací dokumentace  
Příloha č. 2: Položkový rozpočet  
 
 

Ve Frýdku-Místku dne:  
 

V Ostravě dne: 
 
 

 

za objednatele 
plk. Ing. Radim Paloch 

ředitel                                                         

 

za zhotovitele 
.  

místopředseda představenstva 
 

_________ __________ 
.  

člen představenstva 
 
 
 
 


