
SMLOUVA 0 DÍLO 
(uzavřená dle § 2  586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník občanský zákoník v účinném znění (dále jen ııNOZ" nebo 
občanský zákoník") 

Smluvní strany: 

Ceský hydrometeorologický ústav 
se sídlem: Na Sabatce 2050/17, 143 06 Praha 4 

IČO: 00020699 DIČ: CZ00020699 
Č. ú.  
(plátce DPH avšak při výkonu činností dle VI. nařıžení č. 96 1953 Sb. není osobou povinnou 
k dani podle st. § 5  odst. 3 zák.č. 235/2004 Sb., o DPH) 

/ 

Statutární orgán: - ředitel ČHMÚ 

Zastoupený ve věcech technických : 

dále jen aaobjednatel " 

a 

dále jen 97zhotovitel " 

Článek I. 
Předmět a účel smlouvy 

1. Tato Smlouva O dílo (dále jen "Smlouva") je uzavírána na základě výsledků otevřeného 
zadávacího řízení dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění názvem "Dodání dílů, příslušenství a instalace automatických meteorologických 
stamic" (N006/20N00017130) a v rámci předmětné veřejné zakázky byla vyhodnocena jako 
nejvhodnější nabídka zhotovitele. 
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SMLQUVA O DÍLQ 
(uzavřená dle § 2  586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník občanský zákoník v účinném znění (dále jen ,,noz" nebo 
občanský zákoník") 

3. 

4. 

5. 

2. Zhotovitel se touto Smlouvou o dílo (dále jen "smlouva") zavazuje provést na svůj náklad a 
nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo: "Dodání dílů, příslušenství a 
instalace automatických meteorologických stanic" (dále jen "Dílo"), viz. Příloha č. 1 této 
smlouvy a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je 
sjednána v čl. III této Smlouvy. 
Zhotovitel tímto výslovně potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil S rozsahem a povahou 
dodávky týkající se předmětu výše uvedené veřejné zakázky, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou k plnění nezbytné. 
Nezbytnou součástí předmětu plnění je í provedení případných nezbytných stavebních a 
elektroinstalačních prací, likvidace a odvoz částí původního zařízení, které nejsou již dále 
využitelné jako náhradní díly. 
Objednatel se zavazuje za provedení díla uhradit cenu dle čl. IlI, při splnění podmínek a rozsahu 
této Smlouvy. 

Článek II. 
Místo a doba plnění 

1. 

2.3. 

Zhotovitel zajistí plnění předmětu smlouvy na objednatelem určená místa, podrobně viz Příloha 
ě. 1 této Smlouvy, což bude potvrzeno předávacím protokolem. 
Předpokládaná realizace díla: zahájení prací od vzniku účinnosti smlouvy. 
Doba ukončení: do 31. 10. 2020. 

Článek III. 
Cena díla 

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo dle článku 1 této 
smlouvy, činí dle dohody smluvních stran celkem za předmět plnění: 

481 177,- Kč bez DPH, 
101 047,- Kč DPH a 
582 224,- Kč včetně DPH. 
Slovy včetně DPH: pětsetosmdesátdvatisícdvěstědvacetčtyři 

2. 

3.4. 

Tyto ceny jsou cenami nejvýše přípustnými a zahrnují veškeré náklady zhotovitele vzniklé V 

souvislosti S prováděním předmětu díla popsaného v čl. l. této Smlouvy. 
Cena za jednotlivé položky po lokalitách je uvedena v Příloze č. 2 této smlouvy. 
Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu díla uvedenou v bodě 
1 tohoto článku na základě jeho dílčích faktur v souladu S dalšími podmínkami stanovenými 
touto smlouvou. 
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SMLOUVA O DÍLO 
(uzavřená dle § 2  586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník občanský zákoník v účinném znění (dále jen ııNOZ" nebo 
občanský zákoník") 

5. 

6. 

7. 

8. 

Se sjednanou cenou zhotovitel při fakturaci vyúčtuje také daň Z přidané hodnoty v procentní 
sazbě odpovídající zákonné úpravě k datu uskutečnění zdanitelného plnění, je-li zhotovitel 
plátcem DPH. 
Plnění bude použito pro činnosti, kdy ČHMÚ není osobou povinnou k DPH, Z tohoto důvodu 
nelze použít režim přenesené daňové povinnosti. 
Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související S provedením díla, zisk 
zhotovitele, daň Z přidané hodnoty, očekávaný vývoj cen k datu předání díla a amortizaci věcí 
potřebných k provedení díla, které si zhotovitel opatří na vlastní náklady. 
Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním platebním styku (úhradě faktur). Fakturace bude 
provedena Zhotovitelem a zaslána na uvedenou adresu Objednatele v členění cena bez DPH, 
DPH a cena S DPH. 
Doba splatnosti ceny činí 30 dnů ode dne doručení faktury. 
Fakturace proběhne po předání dodávky na základě podpisu předávacího protokolu 
Objednatelem, který musí být součástí vydané faktury. 

11. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů (jedná se především o označení faktury a její číslo, obchodní 
armu/název, sídlo a IČO Zhotovitele, předmět Smlouvy (název projektu, registrační číslo 
projektu, název lokality), číslo smlouvy objednatele, bankovní spojení, fakturovanou částku 
bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 ()blanského zákoníku. 

12. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti uvedené v předchozí větě, je objednatel oprávněn vrátit 
fakturu zpět zhotoviteli, v případě takového vrácení faktury, doba splatnosti faktury neběží. 
Doručením opravené či doplněné faktury běží nová doba splatnosti v délce 14 dnů. 

Článek IV. 
Smluvní pokuty 

1 

2. 

3. 

Pro případ prodlení Objednatele S placením oprávněně fakturovaných částek, sjednávají 
Smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,05% Z dlužné částky bez DPH za každý započatý den 
prodlení. 
Pro případ prodlení Zhotovitele S dodávkami předmětu plnění, sjednávají Smluvní strany 
smluvní pokutu ve výší 0,05% Z ceny včas nedodaného plnění za každý započatý den prodlení. 
Uhrazením smluvních pokut dle tohoto článku není dotčen nárok Smluvních stran na náhradu 
prokázané škody způsobené prodlením druhé smluvní strany. 

Článek V. 
Technické požadavky a záruční podmínky 

1. Záruční doba na plnění díla: v délce trvání 24 měsíců po předání díla. 
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SMLOUVA 0 DÍLO 
(uzavřená dle § 2  586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník občanský zákoník v účinném znění (dále jen "NOZ" nebo 
občanský zákoník") 

2. 

5. 

9. 

Počátek běhu záruční doby je stanoven na den následující po dni protokolárního předání Díla a 
jeho převzetí. 

3. Závady na předmět plnění smlouvy v záruce uplatňuje zástupce Objednatele u Zhotovitele 
bezodkladně po zjištění vady na předmětu plnění smlouvy a to telefonicky nebo písemnou 
formou, e-mailem a odezva na nahlášení závady musí být ze strany Zhotovitele max. do 3 
pracovních dní od nahlášení. 

4. Zhotovitel se zavazuje převzít od Objednatele předmět plnění k odstranění závady v záruce za 
jakost v místě plnění (instalace zařízení) a po odstranění případné vady předat V tomto místě 
plnění zboží zpět. Veškeré náklady spojené s odstraňováním oprávněně reklamované vady 
zboží v záruce za jakost nese zhotovitel (tj. např. doprava do místa plnění apod.). 
Vady předmětu plnění v záruce za jakost budou odstraněny Zhotovitelem maximálně do 10 
kalendářních dnů od uplatnění vad Objednatelem, pokud se strany nedohodnou jinak, např. když 
dané místo instalace měřícího zařízení bude vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek 
dočasně nepřístupné a tím znemožněna oprava. 

6. Tento termín (10 kalendářních dnů) se též nevztahuje na závady způsobené vlivem extrémních 
jevů počasí (např. výboj blesku, náraz větru, živelná pohroma atd). 

7. V případech uvedených v odstavci 3 a 4 bude sepsán a oboustranně odsouhlasen protokol o 
společném postupu vedoucím k co možná nejvčasnějšímu odstranění závady měřícího zařízení, 
maximálně však do 21 kalendářních dnů od nahlášení. 

8. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % Z ceny daného 
zařízení, které je postiženo vadou, za každý i započatý den prodlení s odstraněním nahlášené 
vady. 
Zhotovitel bude realizovat dílo řádně a s vynaložením veškerých znalostí a odbor péče, 
v souladu S platnými zákony a se záměry a zájmy objednatele. 

10. Zhotovitel bere na vědomí, že po skončení účinnosti smlouvy, může po něm Objednatel 
požadovat sjednání nového smluvního vztahu na zajišťování pozáručního servisu na dosavadní 
předmět této smlouvy a v případě, že tato okolnost nastane, se Zhotovitel zavazuje, že je 
oprávněný a schopen tento pozáruční servis vykonávat. 

Článek VI. 
Způsob provádění díla 

1. 
2. 

3. 

Objednatel umožní Zhotoviteli příjezd k objektům v místech plnění. 
Zhotovitel bude při provádění díla postupovat S náležitou odbornou péčí. Dodávky, práce a 
služby, které jsou předmětem smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a 
jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto 
smlouvou a odpovídající účelu použití. 
Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu dalšími podmínkami 
stanovenými touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění díla především 
dodávky a práce dle požadavků objednatele a současně všechny další dodávky a práce nutné 
pro řádné a včasné dokončení díla. 
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